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يقكؿ تعةلى : أعكذ بةهلل هف الشيطةف الرجيـ , بسـ اهلل الرحهف 
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ٌاإلهداء

 
 إلى

 اني فأحسن تربيتيروح والدي العزيز الذي ربَّ 

لى  وا 

 والدتي العزيزة أطال اهلل عمرىا في صحة وعافية

لى  وا 

 شريكة حياتي التي شاركتني حزني وفرحي

 أىدي ثمرة ىذا الجيد

 ..الباحث.
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ٌوعرفانٌ ٌكرٌ شٌ 
كالهرسميف , بلـ عمى أشرؼ األنبيةء بلة كالسَّ الحهد هلل رب العةلهيف , كالصَّ 

 .دنة هحهد كعمى آلو كصحبو أجهعيف سي
فإف شكر النعهة أهر كاجب لهعطيية كلهف كةف سببةن لية ؛ لقكلو  : أهة بعد 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ   : تعةلى

(1) چڍ  ڌ   ڌ  ڎ
)هىٍف الى يىٍشكيًر النَّةسى الى  : كلقكلو صمى اهلل عميو كسمـ,  

يىٍشكيًر اهللى(
كهف ىذا الهنطمؽ أشكر اهلل عزَّ كجؿَّ الذم أعةف ككفَّؽ كسددَّ كيسَّر ,  (2)

الكقت كالجيد إلنجةز ىذا العهؿ , ككذلؾ أشكر كالدمَّ المَّذيف لـ يبخبل عميَّ في 
, ههثمةن  القرآف الكريـؿ ألسرة جةهعة كتأديبي , ككذلؾ الشكر هكصك  كتربيتيتعميهي 

دارييففي هديرىة ككمية الدراسةت العمية , ككمية أصكؿ الديف ؛ عهيدان كأسةتذةن   كا 
بةن . كهكظفيف   كعةهميف كطبلَّ

 عبػػداهلل عبػػدالحي أبػػكبكر:  الػػدكتكراألسػػتةذ كهػػة أتقػػدـ بةلشػػكر كالعرفػػةف لمشػػي      
ػػػػكرد ال يجػػػػؼ , فمػػػػـ يبخػػػػؿ عمػػػػيَّ  بإرشػػػػةداتو الػػػػذم كػػػػةف بهثةبػػػػة هعػػػػيف ال ينفػػػػب , كهى

 ؛لى الكاقع ؛ فقد كػةف نعػـ الهشػرؼ الهبةركة كعمهو الجـ , حتى أخرجتي ىذا البحث إ
 .الخةرجي ك الداخمي  يففمو هني كؿ التقدير كاالحتراـ , ككذلؾ أشكر الهنةقشى 

لمتعمػيـ   (3)كال أنسى أف أشكر الهعيد الذم عمتي هنو يةفعػةن كال زلػتي ربػةطى تػريـ    
,  عمػػكم ابػػف الهرحػػـك الهربػػي حسػػف الشػػةطرم الحبيػػبالشػػرعي كالميػػكم , كبػػةألخص 

هػة أبػةبكر عميَّ في إرشةدم كتعميهي كشيخي الذم طةلهة كةف لو الففؿ  األستةذ العبلَّ
, الػذم ال  بف هحهد بمفقيو حفظيـ اهلل تعةلى , كالدكتكر عمكم حةهد ابف شيةب الديف

                                                 

 (.ُْ(  سكرة لقهةف , اآلية رقـ)ُ)
( بػػةب هػػة جػػةء فػػي الشػػكر ُْٓٗ( بػػةب فػػي شػػكر الهعػػركؼ , كالترهػذم بػػرقـ)ُُْٖداككد بػػرقـ) (  أخرجػو أبػػكِ)

( كميػـ عػف سػيدنة أبػي ىريػرة رفػي اهلل َْٕٓصحيح , كاإلهةـ أحهد بػرقـ): ىذا حديث  لهف أحسف إليؾ , كقةؿ
 عنو.

(  ىػػػي أشػػػير بمػػػداف كادم حفػػػرهكت , الفةاقػػػة عمػػػى ايرىػػػة هػػػف البمػػػداف بػػػةلعمـ كالعمهػػػةء , ككثػػػرة الصػػػةلحيف ِ)
كاألقطػةر , تقػع  آؿ بةعمكم , كهنية تفرقكا كىةجركا إلػى سػةار البمػداف كاألكديػة السَّةدةكاألكليةء , كىي هسقط رأس 

 . كـ(ِّفي الشهةؿ الشرقي هف سياكف , كتبعد عنية نحك)
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بػةزىير الػذم لػـ يفتػأ  سػتهرار كالبحػث كالصػبر , كاألسػتةذ هنيػرطةلهة كةف يشجعني لبل
 أف يككف نعـ الهعيف في إرشةدم لمهراجع كالهصةدر كالتكجيو إليية .

كأكرر الشكر الخةلص أيفةن لكؿ هف أسيـ هعي كلػك بجيػد فػايؿ , كبػثَّ فػي  
 . نفسي العزيهة كالطهكح عمى الهكاصمة كالعطةء , كأفةء الدرب

سػػأؿ أف يجػػزييـ جهيعػػةن خيػػر الجػػزاء , كأخيػػران فةلشػػكر هلل عػػزَّ كجػػؿَّ هػػػف كاهللى أ  
 . قبؿي كهف بعد , كصمَّى اهلل عمى سيدنة هحهد النبي األهي كعمى آلو كصحبو كسمـ

 
                                                                                                     

 البةحث...
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ٌملخصٌالرسالةٌ:
ىذه الرسةلة تيعنى بعرض هنيج كآراء كجيكد السةدة آؿ بةعمكم في عمـ 

ـ , كالذيف َُِٕ -ىػ ُُِّـ حتى عةـ َّٗ -ىػ ُّٖالعقيدة لمفترة هة بيف عةـ 
ىـ هف أىؿ السنة كالجهةعة ههف كةنت ليـ آثةر دعكية كسمككية , اتسهت كلقركف 

 الذم يمحؽ بو التةلي كييردُّ إليو اليةلي .طكيمة بةلنهط األكسط 

,  لهؤلفةتيـ االستقراء الههكف طريقة عمى بحثو في اعتهد البةحث كقد
 يككف أف حرص كقد , االعتقةد هسةاؿ في الصةلح السمؼ كهذىب ذلؾ بيف كالهقةرنة
 العمهي البحث هنيج فيية يتبع , كالبرىةف بةلدليؿ هؤصبلن  هنيجيةن  عرفةن  لية عرفو
آؿ بةعمكم في حدكد  السَّةدة هذىب تحرير إلى خبلؿ ذلؾ هف ؿتكصَّ  كقد , السديد
 كهة ؛ خةلفو كهة السمؼ هف األشةعرة كايرىـ هذىب هنو كافؽ هة كبيةف,  البحث
عصرىـ كجيكدىـ في نشر العقيدة في  كدراسة أىهية التعريؼ بيـ لو ظير

الذيف احتككا بيـ بحفرهكت ؛ حفرهكت كخةرجية , كهكقفيـ هف األبةفية كالشيعة 
 الهسمهيف كعمهةايـ ألاهة هنية النفع كالنصح رجىيي  فيو هف هعرفة لهة كؿ ذلؾ

رشةد الهيتـ بيـ إلى الهنبع األصؿ لعقيدتيـ هع فصؿ كؿ هة التصؽ  كعةهتيـ , كا 
 بيـ هف اتيةهةت كافتراءات .

نكا هتهسكيف آؿ بةعمكم كة السَّةدةكاستنتج البةحث في نيةية بحثو إلى أف 
األشةعرة الذيف ىـ أحد طكااؼ أىؿ السنة كالجهةعة , هع اتخةذ السبيؿ  السَّةدةبهنيج 

 ظة الحسنة ,األقـك في تعميـ كنشر العقيدة , كهجةدلة الخصـ ليـ بةلحكهة كالهكع
 ههة بث في النفكس احتراهيـ كاالقتداء بنيجيـ عمى هر العصكر .

بةلتراث العقدم كتحقيقو , كبتجنب العقةاد كقد أكصى البةحث بةالىتهةـ 
 الزااية ؛ حتى يجتهع شهؿ الهسمهيف كينصرىـ اهلل تعةلى .
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ABSTRACT ABSTRACT 

 

This PhD dissertation aims at examining the Family of Assadah Alu Ba 

Alawi and revealing their methods, views and efforts in Creed in the 

Period 318AH - 930AC to 1132AH - 1720AC.  Assadah Alu Ba Alawi, 

who represents a sect of the Ahlus Sunna and Jama’ah, left motivational 

and moral heritage which are characterized for centuries by following the 

moderate method to which both of two extreme sides return. 

This study pursues the induction method to analyze the writings of the 

Assadah Alu Ba Alawi with the purpose of revealing their creed and then 

comparing it with the doctrine of the Righteous Predecessors (Assalaf 

Assaleh). The data collected for study is presented in a systematic and 

methodical way supported with proof and evidence and based on the 

steps of the scientific method. The research provides a comprehensive 

description of the creed of the Assadah Alu Alawi and clarifies the 

aspects in which their creed agrees or disagrees with the creed of the 

Righteous Predecessors (i.e. Asha’erah and others). It also offers a 

background defining the Assadah Alu Ba Alawi and describing their era 

and efforts in spreading the creed of the Righteous Predecessors inside 

and outside Hadhramout. In addition, the study shows their attitude 

towards the sects of Ibadites and Shiites who were closer to them in 

Hadhramout. Generally speaking, the current study aims to provide useful 

and beneficial knowledge and recommendations to the leaders of 

Muslims, the scholars and the general public. It further aims to guide 

those interested in the method of the Assadah to the real source of their 

doctrine away from all the accusations and falsehood that are attached to 

them.  

The findings of the research deduces that the Assadah Alu Ba Alawi 

holds fast to the Ash’ari Method which is considered a sect of the Ahlus 

Sunna and Jama’ah taking the straight and right path as the way of 

teaching and spreading the Islamic doctrine. They also take this way, as 

Allah the Almighty ordered, in arguing those whose views are contrary to 

theirs with wisdom and excellent admonition which made them greatly 

respected to others and made their method an example of guidance over 

the ages. 

In conclusion the research recommends more studies to be done in the 

doctrinal heritage to help people avoid all deviating doctrines and to unite 

Muslims so that they gain the victory from Allah the Exalted . 
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 : لمقدمةا
ـ عمى أشرؼ األنبيةء الحهد هلل رب العةلهيف , كالصبلة كالسبل

 : كبعد,  سيدنة هحهد كعمى آلو كصحبو أجهعيف ؛كالهرسميف 
قةؿ ؛ فإف اهلل تعةلى خمؽ النةس لعبةدتو , كىيأ ليـ أسبةب طةعتو 

كأرسؿ إلييـ رسبلن هبشريف ,  (1)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  : تعةلى
كهنذريف , أقةـ بيـ الحجة , كأظير عمى النةس بيـ الهحجة , ككةف كؿ 

رسؿ إلى قكهو يرشد أكؿ هة يرشد إلى عبةدة اهلل كحده , كترؾ عبةدة رسكؿ يي 
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  : ايره هف الهخمكقةت , قةؿ تعةلى

كقةؿ ,   (2)چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ھۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 (3)چ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹  ۓھ  ھ    ے  ےچ :  تعةلى
ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ   كقةؿ تعةلى : ,

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤچ   : , كقةؿ تعةلى (4)چىئ

 .  (5)چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

كقد كةف أهر النةس كاحدان حتى حصؿ الخبلؼ بينيـ كظير  
؛ عمى أف خةلؽ الككف كهة فيو ىك كاحد  االختبلؼ , ففطرتيـ الكاحدة تدؿُّ 

النزاع  هف ىك رب العةلهيف , كلكف الشيطةف ينزغ بينيـ حتى كثر هة بينيـ
ٴۇ ۋ    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  ؛ قةؿ تعةلى : كاليكل , كتفرقكا فرقةن شتى

, فتفرقت الييكد كالنصةرل إلى فرؽ كثيرة , كحصؿ هة  (6)چۅ   ۋ  ۅ  

                                                 

 . (ٔٓية رقـ)اآل , ( سكرة الذاريةتُ)
 . (ِٔ( , كرقـ)ِٓية رقـ)اآل , ( سكرة ىكدِ)
 . (َٓية رقـ)اآل , ( سكرة ىكدّ)
 . (ُٔية رقـ)اآل , ( سكرة ىكدْ)
 . (ْٖية رقـ)اآل , ( سكرة ىكدٓ)
 . (ّٓآية رقـ)( سكرة الهؤهنكف ٔ)



 ل

 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ر ؛ قةؿ تعةلى :بينيـ هف الشحنةء كالبيفةء كالتنةح

 چڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  
حتى بعث اهلل تعةلى شهس النبكة   , (1)

كالرسةلة سيدنة هحهد صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ , بيعث عميو الصبلة 
 ؛ قةؿ تعةلى : بديف اإلسبلـ , فنس  بو تعةلى كؿ األديةف السةبقةكالسبلـ 

,   (2)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
فكةنت بداية جديدة ,  ؛االعتقةدات كالتحريفةت البةطمة  كانتيت بهبعثو كؿُّ 

لف تمحؽ دعكة أخرل بية , قةؿ صمى اهلل عميو  , ككالدة لدعكة عةلهية كبرل
 .  (3)«عثت إلى النةس كةفةنبي يبعث إلى قكهو خةصة كبي الكةف ك »:  كسمـ

الذيف  رفكاف اهلل عمييـ ؛كةد يهفي جيؿ الصحةبة األكفيةء  فهة 
يريدكف  ؛و , حتى ظيرت طكااؼ كفرؽ كأىكاء صدقكا هة عةىدكا اهلل عمي

اد الزااية , تفريؽ الهسمهيف , كنشر بذكر الطييةف كالفسةد , فظيرت العقة
كا األهر العمهةء الراسخيف لـ يدعي  لمنةس هة لـ يككنكا يحتسبكف , لكفَّ  اكبد

نةعؽ ينعؽ بةلسكء ,  أهةـ كؿ   ؛ ىك عميو ىكذا , بؿ كقفكا بةلهرصةد عمى هة
فبذلكا جيكدان عظيهة  ؛كأهةـ كؿ نفس أرادت تمبيس الحؽ بةلبةطؿ عمى النةس 

فهة ظيرت  ؛ أكقةتيـ كأهكاليـ كنفكسيـأنفقكا فيية , مكا هشةؽ كبيرة , كتحهَّ 
كبيةف الحؽ هف  , دؽ بةلرد كالتزييؼحتى كقؼ لية رجةؿ الص  , طةافة زيغ 

 .دار التةري  اإلسبلهي البةطؿ , كىكذا عمى ه
الكراـ آؿ بةعمكم , الذيف  السَّةدةكههف هفكا عمى ىذا الهنيج السكم  

أكصمكا  بحفرهكت كهنيةتيـ أ, كةنت نشىـ هف سبللة أىؿ البيت الكراـ 
, هحةفظيف  بلـإلسإلى نكر ادعكا ف إلى جزء كبير هف ىذا العةلـ ؛ دعكتيـ

تبنكىة جيبلن بعد جيؿ , هة يربك عمى عشرة قركف فثمى تمؾ , عمى طريقتيـ الهي 

                                                 

 . (ُُّ) ( سكرة البقرة آية رقـُ)
 . (ٖٓ) ( سكرة آؿ عهراف آية رقـِ)
بةب قكؿ النبي صمى اهلل عميو  ؛ كتةب الصبلة ,كالمفظ لو  البخةرم في صحيحواإلهةـ أخرجو  هتفؽ عميو ؛ (ّ)

الهسةجد كهكافع كتةب  ؛ هسمـ في صحيحواإلهةـ بنحكه ( , ك ّْٖ) : جيعمت لي األرض هسجدان برقـ كسمـ
 .( ُِٓ) برقـ ,  الصبلة , بةب جيعمت لي األرض هسجدان كطيكرا 
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لى اليـك أف ينشئ بحثةن هتكافعةن  البةحث الهحب ليـ خطر ببةؿ فمذا فقد,  كا 
بنى عميو الديف ؛ عقيدة لذات في األسةس الذم يي ة , كبةعف هآثرىـ العميَّ 

آل باعموي  )السَّادة : أطمؽ البةحث عمى بحثو هسهىفاإلسبلـ كالهسمهيف , 
- ىـ318من عام  وآراؤىم وجيودىم في العقيدة منيجيم في حضرموت

 . ة(م دراسة وصفية تحميميَّ 1729- ىـ1132م حتى 939
 

 : ة الموضوعأواًل : أىميَّ 
 هة يمي :ىذا الهكفكع في أىهيَّةتكهف 

آؿ بةعمكم في هشةرؽ األرض كهيةربية , كدكرىـ العظيـ في  السَّةدةهكةنة  -ُ
 . نشر اإلسبلـ كفؽ الهنيجية الكسطية

قمة االىتهةـ هف البةحثيف بشأف ىؤالء القـك كفي ىذا الهبحث بةلذات ؛ حيث  -ِ
كعمى األخص كدراسةت  رنة لبيةف عقيدتيـ كهنيجيـ الكسطفي عص لـ يتصدَّ 

 . أكةديهية في شأف العقيدة اإلسبلهية إال القميؿ
سبت لمسةدة آؿ بةعمكم كهة زالت تنسب إلييـ زكران كبيتةنةن ؛ هف يـ التي ني التُّ  -3

 . امك كتبديع كتكفير
 إظيةر هآثرىـ كهنةىجيـ كجيكدىـ التي خفيت بقصد أك بدكف قصد . -4

 
 الموضوع : أسباب اختيارثانيًا : 

 كههة دفع البةحث الختيةر ىذا الهكفكع كالتكسع فيو هة يمي : 
 كثرة التسةؤالت التي تدكر حكؿ هةىية عقيدة السَّةدة آؿ بةعمكم . -ُ
 انتشةر كثير هف األفكةر العقدية الهمصقة بيـ دكف التحقؽ هف صحتية . -ِ
 النزكؿ الكاقعي عمى هعتقداتيـ دكف هيةالة أك هعةداة . -ّ

التسةؤالت التي يبحث عنية كثير هف النةس ههف ينتهي اإلجةبة عف كثير هف  -4
إلييـ كهف ال ينتهي إلييـ كبةلذات في الهجةؿ العقدم , خصكصةن بعد انتشةر 

  ًصيتيـ  في اليهف كخةرجية في الزهف السةبؽ كالزهف الحةفر .



 ى

 

 
 ثالثًا : مشكمة البحث :

العقدية ؟ كىؿ  كيؼ ىي عقيدة السَّةدة آؿ بةعمكم ؟ كهة ىي آراؤىـ كهيكليـ
 تمؾ اآلراء هكافقة لعقيدة أىؿ السنة كالجهةعة أـ هخةلفة لية ؟

 
  :أسئمة البحث :  رابعاً 
هة ىي هآثرىـ ك  م ,هةذا كةف هذىبيـ العقد, ك هف ىـ السَّةدة آؿ بةعمكم  -ُ

سب إلييـ هف تبديع كامك ػنهة حقيقة هة يي , ك كجيكدىـ في هجةؿ العقيدة 
 كتفميؿ ؟

 ؟ في هشةرؽ األرض كهيةربية قةهكا بنشرههنيج كسط  ذكم حقةن كةنكاىؿ  -ِ
كىؿ تأثركا بية أـ , هة هكقفيـ بةلنسبة لكؿ الهنةىج العقدية التي عةصركىة  -ّ

 ركا ىـ فيية ؟أثَّ 
 

 : فروض البحث :خامسًا 
 . هنيج  العقيدة الحقة ال يختمؼ بةختبلؼ الزهةف كالهكةف  -ُ
 . آؿ بةعمكم ىي عقيدة أىؿ السنة كالجهةعة السَّةدةلعقيدة التي انتيجية ا -ِ
 . آؿ بةعمكم بةلهنيج الكسط دكف إفراط أك تفريط السَّةدةتهسؾ  -ّ
لمسةدة آؿ بةعمكم أثر كافح في تعميـ العقيدة كنشره في كؿ هكةف  -4

 . تكجيكا كعةشكا فيو ال سيهة كطنيـ األـ حفرهكت
 آؿ بةعمكم أىؿ هركنة في التعةهؿ هع هف خةلفيـ في الهنيج السَّةدة -ٓ

 العقدم . 
 

 : : أىداف البحثسادسًا 
 .بيةف هنيج كآراء السَّةدة آؿ بةعمكم في العقيدة  -ُ
 .آؿ بةعمكم في نشر اإلسبلـ  السَّةدةإظيةر أثر  -ِ



 ش

 

 
 : ابقةراسات السَّ الدِّ  :سابعًا 

 ةن بحثهف البةحثيف أفرد ىذا الهكفكع  لـ يجد البةحث أحدان 
إال بحكثةن  , عمى حد عمهوه لهةجستير كالدكتكرافي أبحةث ا هستقبلن 

 . عة أك أكةديهيةهتفرقة لـ تكفع كدراسةت هتكس  
 
 : حدود البحث :ثامنًا 

آؿ  السَّةدةدخكؿ اإلهةـ أحهد بف عيسى العريفي جد  فه 
ـ إلى كفةة اإلهةـ الحداد عةـ َّٗ-ىػُّٖبةعمكم حفرهكت عةـ 

 ـ .َُِٕ -ىػ ُُِّ
 

 : البحث منيج : تاسعاً 
  . التحميمي كصفيفي ىذا البحث عمى الهنيج العتهد البةحث ا

في ىذا البحث ؛ فبطةن لمهنيج العمهي البةحث  مكيةكالخطكات التي س
 فيو ىي :

هع ككتةبتية برسـ الهصحؼ  , إلى سكرىة ف الكريـعزك آيةت القرآ-ُ
 في اليةهش .تكفيح رقـ اآلية 

تخريج األحةديث كاآلثةر هف هظةنية تخريجةن عمهيةن هف كتب السنة -ِ
 الهعتهدة , هع ذكر اسـ الكتةب كالبةب كرقـ الحديث إف كجد .

االعتهةد عمى القرآف كالسنة كاآلثةر كالهراجع التةريخية كالشرعية -ّ
 . ية التي اىتهت بهكفكع البحثكالعقد
البحث حسب االستطةعة هع األعبلـ الكارد ذكرىـ في أىـ ترجهة -ْ

 ةنية الهعتبرة .ظعزكىة له
شرح هعةني بعض الكمهةت اليريبة كالجهؿ إذا دعت الحةجة إلى -ٓ

 ذلؾ ؛ بةلرجكع إلى الهعةجـ الميكية كايرىة .



 ع

 

 حث .التعريؼ بةلفرؽ كالهذاىب التي كردت في الب-ٔ
   .ىة إلى الهصةدر األصمية التكثيؽ لمهركيةت كاألحداث برد  -ٕ
عند التكثيؽ هف هصدر أك هرجع كاحد ككةنت الصفحة نفسية  -ٖ

الهرجع نفسو , أهة إذا اختمفت  سيكتفي البةحث بكتةبة الهصدر أك
 الهرجع نفسو هع ذكر الصفحة .  الهصدر أك الصفحة فسيكتب :

يبيف فيية البةحث أىـ النتةاج كالتكصيةت التي تذييؿ البحث بخةتهة -ٗ
 . تكصؿ إليية هف خبلؿ البحث

كفع فيةرس عمهية تعيف القةرئ عمى الكصكؿ إلى هة يحتةجو -َُ
 هف هكفكعةت ىذا البحث .

 
 : الصعوبات التي واجيت البحث : عاشراً 

 لقد كاجو البةحث في بحثو ىذا الهتكافع صعكبةت ؛ هنية :
 التي اىتهت بهكفكع البحث .قمة الهراجع  -ُ
 ب الهكافيع كتداخمية في بعفية .تشعُّ  -ِ
كالتي جعمت هف  ؛ آؿ بةعمكم السَّةدةكثير هف عمهةء جرة ى -ّ

 . الصعب الحصكؿ عمى آراايـ كتراثيـ الهتعمؽ بهكفكع البحث
 

يتكػػػػكف الييكػػػػؿ هػػػػف هقدهػػػػة ك  ىيكــــل البحــــث ::  الحــــادي عشــــر
  كخهسة فصكؿ كخةتهة كفيةرس :

 وتشتمل عمى : ؛المقدمة 
  أىهية الهكفكع -
 الهكفكع  أسبةب اختيةر  -
 هشكمة البحث  -
 أسامة البحث  -



 ف

 

 فركض البحث   -
  أىداؼ البحث  -
  الدراسةت السةبقة -
  حدكد البحث -
  البحث هنيج  -
 الصعكبةت التي كاجيت البحث   -
 ىيكؿ البحث   -

 
  



 ص

 

: السَّادة آل باعموي عصرىم ونسبيم  فصل األولال
 مبحثين :ويشتمل عمى  ؛ وعقيدتيم

المبحث األول : عصر السَّادة آل باعموي ؛ ويشتمل عمى 
 ثماثة مطالب :

 الهطمب األكؿ : الحةلة الس يةسية .
 الهطمب الثةني : الحةلة االجتهةعية كالعمهية .

 الهطمب الثةلث : الحةلة االقتصةدية .
؛  المبحث الثاني : التعريف بالسَّادة آل باعموي وعقيدتيم

 ويشتمل عمى أربعة مطالب :
 الهطمب األكؿ : أصؿ السَّةدة آؿ بةعمكم كسبب التسهية .

الهطمب الثةني : نسب جدىـ اإلهةـ الهيةجر أحهد بف عيسى 
 كنشأتو .

 الهطمب الثةلث : ىجرة اإلهةـ أحهد الهيةجر إلى حفرهكت .
 الهطمب الرَّابع : عقيدة السَّةدة آؿ بةعمكم .

؛   في العقيدة آل باعموي السَّادةج ين:  م ثانيالفصل ال
 : باحثمثماثة  وفيو

الكريم عمى بالقرآن  ول : منيجيم في االستداللالمبحث األ 
 مطالب : وفيو ثماثة؛  العقيدة

 االستدالؿ عمى اإللييَّةت .الهطمب األكؿ : 
 لهطمب الثةني : االستدالؿ عمى النَّبكات .ا

 عمى السَّهعيةت .الهطمب الثةلث : االستدالؿ 



 ق

 

المبحث الثاني : منيجيم في االستدالل بالسُّنَّة عمى العقيدة ؛ 
 وفيو ثماثة مطالب :

 الهطمب األكؿ : االستدالؿ عمى اإللييَّةت كالنَّبكات .
 . الهطمب الثةني : االستدالؿ عمى السَّهعيةت

؛  في االستدالل العقمي عمى العقيدة المبحث الثالث : منيجيم
 ماثة مطالب : وفيو ث

 . ةتالهطمب األػكؿ : االستدالؿ عمى اإللييَّ 
 . بكاتالهطمب الثةني : االستدالؿ عمى النَّ 
 . هعيةتالهطمب الثةلث : االستدالؿ عمى السَّ 

 فصل الثالث : آراؤىم في العقيدة ؛ وفيو ثماثة مباحث :ال
 ات ؛ وفيو مطمبان :المبحث األول : آراؤىم في اإللييَّ 

األكؿ : آراؤىـ فيهة يجب في حؽ اهلل تعةلى كهة يستحيؿ كهة الهطمب 
 . يجكز

 الهطمب الثةني : آراؤىـ في صفةت اهلل تعةلى كأسهةاو كالقفةء القدر .
رسال الرسل: آراؤىم في النُّ  الثانيالمبحث  عمييم  بوات وا 

 ؛ وفيو مطمبان : الصماة السمام
عمييـ الصبلة السبلـ  الهطمب األكؿ : آراؤىـ فيهة يجب في حؽ الرسؿ

 كهة يستحيؿ كهة يجكز .
 الهطمب الثةني : آراؤىـ في الهعجزات كالكراهةت .

 ؛ وفيو مطمبان :ات معيَّ المبحث الثالث : آراؤىم في السَّ 
 . كالجف عمييـ السبلـ الهطمب األكؿ : آراؤىـ في اإليهةف بةلهبلاكة

 . كهة كرد فيوالهطمب الثةني : آراؤىـ في اإليهةف بةليـك اآلخر 



 ر

 

آل باعموي في نشر العقيدة  السَّادةجيود الفصل الرَّابع : 
 : وفيو مبحثان؛ 

المبحث األول : جيودىم في نشر العقيدة في حضرموت ؛ وفيو 
 ثماثة مطالب :

 . آؿ بةعمكم في عمـ العقيدة السَّةدةالهطمب األكؿ : عمهةء 
 . العقيدةالكتب التي ألفكىة في عمـ :  هطمب الثةنيال

 . الهطمب الثةلث : حمقةت العمـ في تدريس العقيدة
المبحث الثاني : جيودىم في نشر العقيدة خارج حضرموت ؛ 

 مطالب :ثماثة وفيو 
 .الهطمب األكؿ : جيكدىـ في نشر العقيدة في اليند 

 . الهطمب الثةني : جيكدىـ في نشر العقيدة في جنكب شرؽ آسية
 . في نشر العقيدة في شرؽ أفريقيةالهطمب الثةلث : جيكدىـ 

؛ وفيو  : موقفيم من الفرق األخرى الفصل الخامس
 مبحثان :

 المبحث األولى : موقفيم من األباضية ؛ وفيو ثماثة مطالب :
 .الهطمب األكؿ : التعريؼ بةألبةفية 

 .الهطمب الثةني : كجكدىـ التةريخي بحفرهكت 
 .هعتقداتيـ  هفالسَّةدة آؿ بةعمكم  كقؼالهطمب الثةلث : ه

 مطالب : ثماثة لشيعة ؛ وفيووقفيم من االمبحث الثاني : م
 . الهطمب األكؿ : التعريؼ بةلشيعة

 . الهطمب الثةني : كجكدىـ التةريخي بحفرهكت
 . هعتقداتيـ هفالسَّةدة آؿ بةعمكم  كقؼالهطمب الثةلث : ه

 الخاتمة ؛ فييا أىم نتائج البحث وتوصياتو 



 ش

 

 وتشتمل عمى :؛ الفيارس 
 . فيرس اآليةت القرآنيةأكالن : 
 . فيرس األحةديث النبكية كاآلثةر الكاردةثةنيةن : 
 . فيرس األعبلـ الكاردةثةلثةن : 
 . فيرس األهةكفرابعةن : 

 خةهسةن : فيرس الفرؽ .
 . الهصةدر كالهراجع سةدسةن : فيرس   
 سةبعةن : فيرس الهكفكعةت .  
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لفصل ال  ؛ آل باعموي عصرىم ونسبيم وعقيدتيم السَّادة:  األوَّ
 مبحثين :ويشتمل عمى 

لالمبحث   باعموي . آل السَّادة: عصر  األوَّ
 . آل باعموي وعقيدتيم السَّادةعريف بالتَّ  : الثَّانيالمبحث 
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لالمبحث   آل باعموي ؛ ويشتمل عمى ثماثة مطالب : السَّادة: عصر  األوَّ
لالمطمب   .ياسية : الحالة السَّ  األوَّ
 . ةوالعمميَّ  االجتماعيَّة: الحالة  الثَّانيالمطمب 
 . االقتصاديَّة: الحالة  الثَّالثالمطمب 
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لالمطمب   ياسية :: الحالة السَّ  األوَّ
آؿ بةعمكم  السَّةدةجد  ييعدُّ اإلهةـ الهيةجر إلى اهلل أحهد بف عيسى العريفي 

فةران بدينو  مة طكيمةفي رحفي ذلؾ الكقت ىةجر هف العراؽ إلى حفرهكت , كالذم 
 كبآؿ البيت خصكصةن . ةس عهكهةن لتي كةنت تحيط بةلنَّ عف الفتف ا كديف ذريتو

كةنت قد  التي, ك  العبَّةسيةراؽ حةفرة الخبلفة كةنت نشأة اإلهةـ الهيةجر بةلعف
كةف هتكلي ك  , (1)ة عكاهؿ عديدة أفعفتية كأنيكتيةفيية نتيج بدأ الفعؼ يدبُّ 

ظيرت في عيده فتف عظيهة ؛ , كالذم  (2)الهعتهد عمى اهلل يف حينيةسمهخبلفة اله
ظيرت دعكة هة لبث أف ثـ ,  ( 3)يف األفةعيؿسمهكالتي فعمكا فيية بةله الزَّنجهثؿ فتنة 

(1)ةلككفةفي شهةؿ إفريقية ؛ كهة ظيرت القراهطة ب (4)بيدييفالفةطهييف العي 
؛ كىـ قكـ   

(2)تعب النةس بيـ هف الهبلحدة
  . 

                                                 

ىػ( بحث هتطمب لنيؿ درجة ّّْ-ىػِْٕ)  العبَّةسية( راجع العكاهؿ السيةسية كأثرىة في فعؼ الخبلفة ُ)
 , كايره . عكديةالصكفي , جةهعة أـ القرل , الههمكة العربية الس هحهَّد: هسةعد بف هسةعد  الهةجستير , لمطةلب

لد سنة ) (ِ) ىػ( , كايستخمؼ بعد قتؿ ِِٗكىك أبك العبةس أحهد بف الهتككؿ جعفر بف الهعتصـ بف الرشيد , كي
ىػ( , كطةلت أيةـ همكو , ككةنت هفطربة كثيرة العزؿ كالتكلية ؛ بتدبير الهكالي ِٔٓالهيتدم بيكهيف سنة )

 عبد الرحهف بف أبي بكر , لمعبلهة تةري  الخمفةءىػ( , ك ِٕٗة )كامبتيـ عميو , قيتؿ هسهكهةن كقيؿ اير ذلؾ سن
 ) :ُط ,  النةشر: هكتبة نزار هصطفى البةز,  : حهدم الدهرداش , تحقيؽ ىػ(ُُٗت)السيكطي  الد يفجبلؿ 
بف عمي بف فةرس الزركمي الدهشقي,  هحهَّدبف هحهكد بف  الد يفخير  عبلهةلم, كاألعبلـ ,  (ـََِْ-ىػُِْٓ

 . ـ( , دار العمـ لمهبلييفََِِ) ُٓط( , َُٔ/ُ)
فتنة الزَّنج ىي فتنة أثةرىة عمي بف هحهَّد الكرزنيني العمكم الهمقب بصةحب الزَّنج , كسيهيت بذلؾ ألف  ( ّ)

ىػ( , ككةف يرل رأم األزارقة , كالتؼ حكلو ِٓٓأكثر أنصةره هنيـ , كظير في أيةـ الهيتدم العبةسي سنة)
بصرة كرعةعية , فةهتمكية كاستكلى عمى األبمة , ككةف يظير عمى الجيكش كعجز الخمفةء عف قتةلو سكداف أىؿ ال

( , ِّْ/ْىػ( كداهت فتنتو عشريف سنة , انظر األعبلـ , )َِٕ, حتى ظفر بو الهكفؽ بةهلل العبةسي سنة )
,  الذىبي  ف أحهد بف عثهةفب هحهَّد الد يفشهس  , لمعبلهة تةري  اإلسبلـ ككفيةت الهشةىيرك  هرجع سةبؽ ,

: د. عهر عبد  تحقيؽبيركت , لبنةف ,  ( ,ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ )ُ, ط دار الكتةب العربي ( , ط :ُّ/ُٗ)
 «الزَّنجثكرة »(  , ككتةب ِٓٔ, ص) سةبؽ   الخمفةء , لئلهةـ السيكطي, هصدر, كانظر تةري تدهرم السَّبلـ

 .سكرية  –ـ( , دهشؽ َََِ) ِلمدكتكر فيصؿ سةهر , ط : دار الهدل لمثقةفة كالنشر , ط
 - ُُٗػ,  قٕٔٓ - ِٖٗالفةطهيكف العبيديكف أسرة حكهت في التةري  هة يقرب هف ثبلثة قركف )  (ْ)

أبي , كتنتسب إلى هؤسسية  نشأت في شهةؿ إفريقية كاهتد حكهية إلى هصر كبعض ببلد الشةـ , ـ(ُُُٕ
ا.ىػ هف الهكسكعة العربية العةلهية ؛ هبحث سقكط الدكلة الفةطهية ,  عبيداهلل الشيعي الخميفة الفةطهي الهؤسس
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, ككةنت أيةهو  (3)تكلى الخبلفة بعده الهعتفد بةهلل ي الخميفة الهعتهدتكفكلهة 
و جدد ألنَّ ؛  الثَّةنيى السفةح طيبة , كثيرة األهف كالرخةء , كنشر العدؿ , ككةف يسهَّ 

 (5)رهطيقلاىػ( ظير بةلبحريف أبك سعيد ِٖٔسنة )عيده كفي ,  (4)همؾ بني العبةس
بينو كبيف عسكر الخميفة , كأاةر عمى البصرة كنكاحيية  , كقكيت شككتو ككقع القتةؿ

 . (6)كىـز جيش الخميفة هرات ,

                                                                                                                                            

,  «اتعةظ الحنفةء بأخبةر األاهة الفةطهييف الخمفةء», ك الصبلبي هحهَّدلمدكتكر عمي  «الدكلة الفةطهية»كانظر 
 الشيةؿ . الد يفىػ( , تحقيؽ الدكتكر جهةؿ ْٖٓأحهد بف عمي الهقريزم العبيدم )ت  الد يفلتقي 
بكسػػر القػػةؼ كسػػككف الػػراء ككسػػر الهػػيـ كالطػػةء  - : الًقرهطػػي ةنيالسَّػػهعىػػـ طةافػػة هػػف الهمحػػديف , قػػةؿ  (ُ)

: قػرهط .  نسبة لطةافة خبيثة ؛ كىـ هف أىؿ ىجر كاألحسةء , كأصميـ رجػؿ هػف سػكاد الككفػة يقػةؿ لػو - الهيهمة
 الػػد يف: نعهػػةف بػػف هحهػػكد بػػف عبػػداهلل , أبػػك البركػػةت خيػػر  العينػػيف فػػي هحةكهػػة األحهػػديف , لمعبلهػػةانظػػر جػػبلء 

 «الجػػةهع فػػي أخبػػةر القراهطػػة», كانظػػر كتػػةب  ـ(ُُٖٗ -ىػػػ َُُْىػػػ( , ط الهػػدني , ) ُُّٕاآللكسػػي , )ت 
 ـ( .ُٕٖٗ-ىػَُْٕ, ) ّسكرية , ط –لمدكتكر سييؿ زكةر , طبع دار حسةف لمطبةعة كالنشر , دهشؽ 

 الهرجع نفسو , نفس الصفحة . (ِ)
ىػ( في ِِْأحهد بف طمحة بف جعفر ؛ أبك العبةس الهعتفد بةهلل بف الهكفؽ بةهلل بف الهتككؿ , كلد سنة )( ّ)

بيداد , كةف عكف أبيو في حيةتو , كأظير بسةلة كدراية في حركبو هع الزَّنج كاألعراب , كبكيع لو بةلخبلفة سنة 
 لئلهةـ أبي عبداهلل هحهَّد بف( , كسير أعبلـ النببلء َُْ/ُىػ( , انظر األعبلـ )ِٖٗكتكفي سنة ) ىػ(ِٕٗ)

, ّط تحقيؽ هجهكعة هف الهحققيف بإشراؼ الشي  شعيب األرنةؤكط ,( ّْٔ/ُّ) عثهةف بف قةيهز الذىبي
 ( هراجع سةبقة .ِٖٔ, كتةري  الخمفةء ) ـ( , هؤسسة الرسةلةُٖٓٗ-ىػَُْٓ)

 .  سةبؽ ( , هصدرِٖٔ, لئلهةـ السيكطي , ) تةري  الخمفةء ( ْ)
, هف أىؿ جنةبة  كةف دقةقةن  , هذىبيـ: كبير القراهطة كهعمف  , أبك سعيد الحسف بف بيراـ الجنةبي (ٓ)

,  فحةربو الخميفة , , فعظـ أهره كجعؿ يدعك العرب إلى نحمتو,  , فأقةـ في البحريف تةجران  ي هنية)بفةرس( كنف
سةء استكلى عمى ىجر كاألح ,ككةف أصحةبو يسهكنو )السيد(  , الهقتدر العبةسي كصةفةه,  ر الحسففظف

. انظر األعبلـ ـ لو صقمبي في الحهةـ بيجر قتمو خةد , داىية ككةف شجةعةن ,  كالقطيؼ كسةار ببلد البحريف
 .  ( , هصدر سةبؽُٖٓ/ِلمزركمي )

كالبداية كالنيةية , لئلهةـ أبي الفداء إسهةعيؿ بف عهر بف كثير  ( , هرجع سةبؽ ,َِٕالخمفةء ص)تةري   (ٔ)
ـ( , ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ)ُ: دار إحيةء التراث العربي , ط ط ( , ِٗ/ُُ) ىػ( ,ْٕٕالقرشي البصرم )ت 

 . بيركت لبنةف , تحقيؽ: عمي شبرم
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بلفة ابنو عمي بف ى الختكلَّ  بعد هكتوك  ,الهعتفد  اعتؿَّ ثـ هة لبث أف 
 (3)الهعتفد قتدر بةهلل جعفر بفهالفخمفو أخكه  , (2)تكفي شةبةن , كلكنو  (1)الهعتفد

 سنة . ةعشر  ثبلثسنو  صبٌيةن 

ركية أبك فةىـ يـك التَّ ايمهي فك ركب الحةج هع هنصكر الدَّ  ىػ(ُّٕسنة )كفي 
ىػ( فقتؿ الحجيج في الهسجد قتبلن ذريعةن , كطرح القتمى ِّّ:  طةلب القرهطي )ت

األسكد عندىـ أكثر في بار زهـز , كفرب الحجر األسكد كاقتمعو , كبقي الحجر 
 . (4)هف عشريف سنة

ة , أه فترة كجكد اإلهةـ الهيةجر بية؛  ةلعراؽب العبَّةسيةخبلفة كذا كةف شأف الى 
نأخذ لهحة عنية كعف  عرؼ عمى كاقعية السيةسيفقبؿ أف نتهحؿ ىجرتو حفرهكت 

 هكقعية الجيرافي .

, كىك الهكتكب عمى األحجةر بةلخط  ىذا ىك اسهية الهشيكرحفرهكت ف
عمى عةدتيـ في حذؼ حركؼ الميف هف  ؛ ت(هً )حفر  : , كىـ يكتبكنو ىكذا الهسند
,  كةلرحهف ؛ ـ الهصحؼ حذؼ األلؼ في ألفةظ كثيرةسكهة جةء في ر  ؛ الكتةبة

                                                 

ػ( , كبكيع لو بةلخبلفة ىِْٔأبك هحهَّد عمي بف الهعتفد بةهلل أبي الحسف أحهد بف الهكفؽ , كلد سنة) (ُ)
( , ْٕٗ/ُّىػ( . سير أعبلـ النببلء)ِٓٗىػ( , ككةف ذا سيرة حسنة , كتكفي سنة)ِٖٗعند هكت كالده سنة )

 هرجع سةبؽ .
 ( , هرجع سةبؽ .ِّانظر تةري  الخمفةء , ص) ِ
ىػ( , كبكيع ِِٖالهقتدر بةهلل بف الهعتفد ابف الهكفؽ , كلد ببيداد سنة ) جعفر بف أحهد بف طمحة (ّ)

مع سنة )ِٓٗبةلخبلفة بعد كفةة أخيو الهكتفي سنة ) مع كأعيد كبعدىة قيتؿ ِٔٗىػ( ثـ خي ىػ( كأعيد ثـ خي
 ( , كانظر تةري  الخمفةءُُِ/ِىػ( , ككثرت في أيةهو الفتف كذىبت ىيبة الخبلفة .األعبلـ )َِّسنة)
 ( .ِّٖص)
بف أحهد بف عثهةف بف قةيهةز  هحهَّدأبي عبداهلل  الد يف( , لئلهةـ شهس ْْٕ/ُالعبر في خبر هف ابر) (ْ)

لبنةف ,  دار الكتب العمهية , بيركت : السعيد بسيكني زامكؿ , ط هحهَّد: أبك ىةجر  ىػ( , تحقيؽْٖٕالذىبي)ت
 . ( , هرجع سةبؽِٖٕ, كتةري  الخمفةء)
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,  كأىمية ينطقكف بية عمى كزف )عنکبكت( , , كنحك ذلؾ , إبرىيـ , إسهعيؿ سميهف
 . (1)ال كهة يقكلو أىؿ المية ك النحكيكف

:  بةلفتح ثـ السككف كفتح الراء كالهيـ:  كتهى رى فٍ حى : ) قةؿ يةقكت في الهعجـ 
 ؛ كهنيـ هف يفـ هيهو):  قةؿ , كبعد أف ذكر أكجو إعرابية (2) (هركبةف اسهةف

تصير  - فيرهكت: ح, كالتصيير  : حفرهي كالنسبة إليو,  كتهخرج عنکبي 
 . (3)(: الهيةلبة هثؿ ؛ : فبلف هف الحفةرهة يقةؿ ؛ ككذلؾ الجهع - الصدر هنيهة

سـ ة ذكره أنية سهيت بةة في سبب تسهيتية بيذا االسـ , كههَّ أقكاالن عدَّ ثـ ذكر  
نهة سهي حفرهكت عةهر بف قحطةف  ؛ أكثر فيية القتؿ إذا حفر حربةن  وألن ؛ , كا 

 . (4)كنت الفةد لمتخفيؼسي ثـ  , فمقب بذلؾ

 إلىكيرجع ذلؾ , في حدكد حفرهكت  كبيران  فةن ختمؼ الهؤرخكف اختبلكقد ا
أك  اإلهةرة أكدكلة لم ةن كثر الهؤرخيف يحددكنية تبعأف إف ؛ النةحية السيةسية في األكثر

حفرهكت  يةيكيهكف أف تسه -كد حفرهكت دح ىأقص؛ ف العهةلة التي في زهنو
كرهةؿ  جنكبةن  ليندمبيف البحر اكهة  , هةف شرقةن إلى عي  هف عدف اربةن  -الكبرل 
ذ كةنت ؛ إو هف الخمفةء هف تقدههَّ  هفة الهأهكف كاير كذلؾ أيةـ الخميؼ شهةالن ؛ األحقة

   . (5)ةكة كاحدهمالببلد العربية ه

                                                 

,  (ُٗ)ىػػػػ( , صُِّٖفػػي تػػةري  حفػػرهكت هخةليفيػػة , لمعبلهػػة عمػػكم بػػف طػػةىر الحػػدَّاد )ت الشػػةهؿ  (ُ)
 .  ىػ(ُّٗٗ) ُهطبعة أحهد برس , سنيةفكرا , ط

ىػػػ( , ِٔٔهعجػػـ البمػػداف , لمعبلهػػة شػػيةب الػػد يف أبػػي عبػػداهلل يػػةقكت بػػف عبػػداهلل الركهػػي الحهػػكم )ت :  (ِ)
 . بيركت ,  لبنةفـ( , دار صةدر , ُٓٗٗ, ) ِط( , ِٗٔ/ِ)

 ( .َِٕ/ِالهصدر السةبؽ , ) (ّ)
 الهصدر السةبؽ , الصفحة نفسية . (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ .ُْ/ُأدكار التةري  الحفرهي , ) (ٓ)
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كالبحر  األحقةؼ شهةالن  ة بيف رهةؿهفةرؼ عميو اليـك هتعتحديدىة اللة بأهة بةلنس
بأربعة  تقريبةن  طكلو؛ كييقدَّر  شرقةن  حكتيكس اربةن  دببةهع فيعيف كهة ب ةن ,العربي جنكب
رؽ هة بيف الداخؿ تلهسةفة التي تخا أقصى, كتقدر ان هاة كيمكهتر  آالؼ كخهس

  . (1)ان كالسةحؿ بنحك ثهةنيف كيمكهتر 

ىـ يةدييف الذيف كالَّ إهرة الز  تحت  حفرهكت قرب هقدـ اإلهةـ الهيةجر كةنت قدك 
 ستقؿَّ أف ت (2)ةسيةس ؛ ككةف بداية أهرىـ حيف خةؼ الهأهكف العبَّ خمفةء بني العبَّ 

زيةد بف  هحهَّدأحد قةدتو ؛ كىك فأرسؿ إليية , كشيعيـ  العمكيُّكفاليهف كيستكلي عميية 
؛ تقكية كتثبيتةن إلهةرتو  (3)سةفاخر ة بألؼ هف سكد, كأهده  بف عبداهلل بف زيةد بف أبيو

 . (4)ةسيتحت التةج العبَّ  زيةد في حفرهكت كاليهف يتكطف همؾ بن بذلؾك  ,

, كفي ىػ( ُّٕى انتيت سنة )سنة حتَّ  نحكان هف هاتي يةدييفقد داهت أهةرة الزٌ ك  
الهمؾ لكف هة لبث ,  (5)عفر الحهيرمخرج عمييـ الحكالي أسعد بف أبي ي فترة حكهيـ

كبي هكالىـ الحسيف بف سبلهة النُّ ى تكلَّ  يةدييف , كبعد انتيةء أهرىـةد إلى الز  أف ع

                                                 

 ( , بحذؼ .ُٓ/ُالهصدر السةبؽ , ) (ُ)
لد سنة ) (ِ) ( , كىك سةبع ىػَُٕعبداهلل بف ىةركف الرشيد بف هحهَّد الهيدم بف أبي جعفر الهنصكر , كي

الخمفةء هف بني العبةس في العراؽ , كأحد أعةظـ الهمكؾ في سيرتو كعمهو كسعة همكو , نفذ أهره هف أفريقية إلى 
انظر األعبلـ لمزركمي .ىػ( ُِٖىػ( كتكفي سنة )ُٖٗأقصى خراسةف كهة كراء النير كالسند , كلي سنة )

 ( هصةدر سةبقة .ِِٕ/َُببلء )( , كسير أعبلـ النِٖٔ( , كتةري  الخمفةء ص)ُِْ/ْ)
ىك الجيش الهخمص هف خراسةف , كييقةؿ ليـ : الهسكدة ؛ لمبسيـ السكاد شعةر بني العبةس ا.ىػ هف ىةهش (ّ)

( , دار الهيةجر , ُْٗٗ-َُّْ, ) ّ,  ط الشَّةطرمبف أحهد  هحهَّد, لمعبلهة  أدكار التةري  الحفرهي كتةب 
 ( كايرىة .ُٔٓ/ُ)الهدينة الهنكرة 

 الد يف( , لمعبلهة شيةب ُٗ/ٓ( , كهعجـ البمداف)ُْٓ/ُ)الشَّةطرم, لمعبلهة  التةري  الحفرهي أدكار(  ْ)
 لبنةف. -ـ( , دار صةدر , بيركتُٓٗٗ)ِىػ( , طِٔٔأبي عبداهلل يةقكت بف عبداهلل الركهي الحهكم)ت

ىػ( الذم يرجع نسبو إلى أحد األذكاء هف ُّّ :أسعد بف أبي يعفر بف عبدالرحيـ الحكالي الحهيرم)ت (ٓ)
 الثَّةلثحهير , فقد قةـ بثكرة في اليهف فد الزيةدييف , كازا حفرهكت كاستكلى عميية في أكااؿ كأكاسط القرف 

ثكر  ىػ( , كلكف هيرة أخذتية هف الحكالييف , كهف زعهةاية : أبكِٕٗ :بف أبي يعفر)ت هحهَّداليجرم ىك كأخكه 
 .  ( , هرجع سةبؽُْٔ/ُ  الحفرهي , )أدكار التةرياًظر. كجيزة عةدت بعدىة إلى الزيةدييف الهيرم لهدة
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؛ كهنية : جةهع تريـ كشبةـ , كلهة تكفي ىػ( فبنى الجكاهع كايرىة َِْ :األصؿ )ت
  . (1)ذكر بعد كفةتولبني زيةد همؾ يي  لـ يستقرَّ 

 مطةكنةزعكىـ في السُّ ,  يةدييفالز   حكـ حفرهكت قبؿاستكلى عمى  كههف
كةف ك  كجزر إلى القرف العةشر اليجرم , الذيف داـ كجكدىـ بيف هد   (2)األبةفيَّة

كرات الهتتةبعة ؛ بسبب سمسمة هف الحركب كالثَّ في حفرهكت عبةرة عف  ىـعيد
اليهف هف  ةـةس , كخركجيـ عمى حكَّ ة كبني العبَّ رففيـ لمخفكع لحكـ بني أهيَّ 

 .(3)ف كايرىـميحيي  كالصُّ  ييف كآؿ يعفريةدالز  

قةـ طةلب الحؽ عبداهلل بف يحيى الكندم  لهة بحفرهكت كةف بداية أهرىـك 
هة شةىده هف  يةايس فيبب الرَّ السَّ ة ,  كةف بني أهيَّ عمى حكـ بثكرة  (4)الحفرهي
 . (1)ةؿ بني أهية عمى النةسجىكر عهَّ 

                                                 

( بحذؼ ِْٖ-ْٕٗ/ِ( , كالسمكؾ في طبقةت العمهةء كالهمكؾ)ُْٔ-ُْْ/ُ)أدكار التةري  الحفرهي  (ُ)
ىػ( , تحقيؽ: ِّٕبف يكسؼ بف يعقكب الجندم اليهني)ت هحهَّدأبي عبداهلل  الد يفكتصرؼ , لمعبلهة بيةء 

 ـ( , هكتبة اإلرشةد , اليهف.ُٓٗٗ)ِبف عمي بف الحسيف األككع الحكالي , ط هحهَّد
ىػ( هف بني هرة َُْكىي فرقة هف الخكارج تيتنسب إلى عبداهلل بف أبةض الهقةعسي الهرم التهيهي )ت :  (ِ)

ليو نسبتيـ , خرج عمى الخميفة األهكم هركاف )الحهةر( بف هحهَّد , افطرب الهؤرخكف في  , رأس األبةفية كا 
هرجع  , (ُٔ/ْ)حفرهكت , انظر األعبلـ سيرتو كتةري  كفةتو , كانتشر هذىبو قديهةن في بربر الهيرب كعيهةف ك 

 العكرم الحنبمي هحهَّدعبدالحي بف أحهد بف ( , لمعبلهة ُٕٕ/ُ) شذرات الذىب في أخبةر هف ذىبسةبؽ , ك 
 –( , دهشؽ ىػَُْٔ, ) بف كثيرادار , ط   , هحهكد األرنةؤكط تحقيؽ : عبد القةدر األرنؤكطىػ( , َُٖٗ)ت

  سكرية .
, لمهؤرخ سعيد كصفحةت هف التةري  الحفرهي ( , هرجع سةبؽ , ُِٕ/ُ) الحفرهيأدكار التةري   (ّ)

ـ( , عدف , الجهيكرية َُِِ -ىػ ُّّْ: ) ّ, دار الكفةؽ لمدراسةت كالنشر , ط (ٕٔص) عكض بةكزير
-ىػُِْٖ)ُىػ( , طُّّٖبف عمي بةحنةف )ت هحهَّدلمعبلهة ( , َّْاألحقةؼ , ص) جكاىر تةري , ك اليهنية 
 . ( دار الهنيةج , جدة , الههمكة العربية السعكديةـََِٖ

ىك عبداهلل بف يحيى الكندم ؛ أحد بني عهرك بف كنةنة , كةف هف حفرهكت هجتيدان عةبدان , رأل بةليهف  (ْ)
كالحرهيف حتى جكران ظةىران فةستشةر األبةفية في الخركج فأهركه بذلؾ كسهي )طةلب الحؽ( , كهمؾ إلى صنعةء 

خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل  الد يفصبلح  , لمعبلهة الكافي بةلكفيةت انظر, ىػ( َُّتؿ عمى يد األهكييف سنة )قي 
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اير أف , كاستطةر أهر طةلب الحؽ الكندم حتى سيطر عمى صنعةء كالحرهيف 
ةـ ,  فيزهكا عدم هف الشَّ ة السَّ األهكييف أرسمكا لو جيشةن بقيةدة عبداهلل بف عطيَّ 

هةهتوبصنعةء تؿ طةلب الحؽ كقي  األبةفيَّة  . (2)كسقطت إهةرتو كا 

 , (4)جعفر الهنصكر بتكلية أبي(3)يبةنياادة الشَّ ىػ( قدـ هعف بف ز ُُْ) في سنةك 
, ي حربيـ هع طةلب الحؽ اء هة عهمكه فة حفرهكت األفةعيؿ ؛ جز كفعؿ بأبةفيَّ 

 .(5))خهسة عشر ألفةن( هف حفرهكت كحدىة كراح كراء ىهجيتو

 (1)ميحيالصُّ  هحهَّدميحي عمي بف اجتةح الداعية الصُّ يةدييف انتيى حكـ الز  كلهة  
فريقية , كيقةؿ ليـككةف داعية لمفةطهييف هم,  حفرهكت بيديكف ؛ : الع كؾ هصر كا 

 .(2)كىـ أصحةب الهذىب اإلسهةعيمي الشيعي

                                                                                                                                            

 , دار إحيةء التراث , ط : : أحهد األرنةؤكط كتركي هصطفى( , تحقيؽ ّٗٓ/ُٕ, ) ىػ(ْٕٔ: ت الصفدم )
  سةبؽ . ( , هرجعُُٕ/ُ, كشذرات الذىب )لبنةف  – بيركت  ( ,ـَََِ -ىػَُِْ)

( , جكاىر تةري  ٕٔ( , صفحةت هف التةري  الحفرهي , ص)ُِٕ/ُأدكار التةري  الحفرهي , ) (ُ)
 .  ( , هراجع سةبقةَّْاألحقةؼ , ص)

كالهمكؾ , كصمة تةري  الطبرم ,  الرُّسؿ( , تةري  الطبرم ؛ تةري  ِٖ/ٖ( تةري  اإلسبلـ لئلهةـ الذىبي)ِ)
ىػ( , صمة تةري  الطبرم َُّبف جرير بف يزيد بف كثير بف اةلب اآلهمي أبك جعفر الطبرم )ت  هحهَّدلمعبلهة 

 ىػ( , بيركت , لبنةف .ُّٕٖ) ِ( , النةشر: دار التراث , طََْ/ٕىػ( , )ّٗٔ, )ت  لعريب بف سعد القرطبي
ةف الفصحةء , أدرؾ ىك هعف بف زاادة بف عبداهلل بف هطر الشيبةني , هف أشير أجكاد العرب كالشجع( ّ)

ىػ( , انظر ُُٓالعصريف األهكم كالعبةسي , كلي اليهف لمخميفة الهنصكر ثـ سجستةف حتى قيتؿ ايمة سنة)
  ( هرجع سةبؽ .ُِّ/ُّ) ءكسير أعبلـ النببل( , ِّٕ/ٕاألعبلـ ص)

ىػ( , ٓٗد سنة)عبداهلل بف هحهَّد بف عمي بف العبةس , أبك جعفر الهنصكر ثةني خمفةء بني العبةس , كل( ْ)
ىػ( ككةف أفحؿ بني العبةس شجةعة ُّٔكلي الخبلفة بعد أخيو السفةح سنة ) كقد كةف عةرفةن بةلفقو كاألدب , 

( , هرجعةف ُّٗ( , كتةري  الخمفةء ص)ُُٕ/ْىػ( . األعبلـ)ُّٕكحزهةن , تكفي بهكة هحرهةن بةلحج سنة)
 سةبقةف .

لمهؤرخ ( , ْْص)  الهختصر في تةري  حفرهكت , ( ,ُّْ-ُُْ/ُأدكار التةري  الحفرهي , ) (ٓ)
جكاىر تةري  األحقةؼ , هحهَّد عبدالقةدر بةهطرؼ , هشركع هكسكعة حفرهكت الثقةفية عمى اإلنترنت , ك 

( , هشركع ُّ( قرنةن , لمهؤرخ سقةؼ بف عمي الكةؼ , ص)ُْر)حفرهكت عب هرجع سةبؽ ,  ( ,ُّّص)
 اإلنترنت .هكسكعة حفرهكت الثقةفية عمى 
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كثير تشةبو في ك تداخؿ ةافتيف ف الطَّ كبي , ميحيكف  هنتسبكف إلى القراهطةكالصُّ 
 . (3)هف األهكر كالهعتقدات

مطة ؿ راشد السُّ ى آفتكلَّ بعد فترة كجيزة انحسر ميحييف حكـ الصُّ  اير أف 
الهنسكبة ىي إحدل القبةاؿ , كآؿ راشد ( (4)قََٕ-ََْ)؛ فترة هة بيف بحفرهكت 

كقد عةصر آؿ , قد فعفت كتبلشت  األبةفيَّةطة كسم, كقد ظيرت دكلتيـ  رلحهيى 
 . (6)ةر بشبةـكبني الداَّ  (5)بةلشحر ةؿهثؿ آؿ إقبراشد سمطنةت 

                                                                                                                                            

كةف هف أعيةف اليهف كسةدتية , كأذكيةء الهمكؾ كدىةتيـ , حةزهةن عةزهةن جكادان شجةعةن , قيتؿ   (ُ)
الطيب  هحهَّد يأب , لمعبلهة قبلدة النحر في كفيةت أعيةف الدىر( , ّْٕ/ّىػ( انظر شذرات الذىب )ْٗٓسنة)

: بك  عيني بو( , ِْْ/ّىػ( , )ْٕٗتي الشةفعي )ي الحفره, الًيجران بف عبد اهلل بف أحهد بف عمي بةهخرهة
 , السعكدية .  جدة –دار الهنيةج  ( , ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٖ) ُ, ط جهعة هكرم / خةلد زكارم

, كقد نةدل  بف عمي اليهداني الصميحي هؤسس الدكلة الصميحية الفةطهية هحهَّدنسبة إلى عمي بف  (ِ)
الفةطهي في هصر, كقةهت تمؾ الدكلة في ظؿ كفع سةدت فيو بةلدعكة بةسـ الخميفة الهستنصر العبيدم 

؛ الصميحي أف يهد دعكتو الفةطهية إلى الحجةز  هحهَّدكحةكؿ عمي بف  , الفكفى كاالفطراب في ببلد اليهف
. هف الهكسكعة العربية , إال أنو لـ يتهكف هف تحقيؽ ذلؾ كاإلهةرة الحسينية في هكة العبَّةسيةليقفي عمى الدعكة 

 .   عةلهية ؛ هبحث تةري  اليهفال
هكقؼ عمهةء حفرهكت هف الشيعة )دراسة عقدية( , هراد كراهة بةخريصة , بحث هقدـ لنيؿ الهةجستير   (ّ)

الصميحيكف كالحركة الفةطهية في »في الدراسةت اإلسبلهية تخصص ) عقيدة( , جةهعة حفرهكت , نقبلن  عف 
شتراؾ هع الدكتكر حسيف سميهةف هحهكد الجيني  ط ( , لحسيف بف فيض اهلل اليهداني بةالُُْص) «اليهف 

 دار الهختةر لمطبةعة كالنشر , دهشؽ , سكرية .
بهعنى أف دكلتيـ بقيت ذيكلية إلى آخر القرف السةبع الذم في أثنةاو ظيرت سمطنة آؿ يهةني كة سيأتي ؛  (ْ)

بف عبداهلل بف راشد كلي حفرهكت  هحهَّد: إف  تسقط كلـ تدـ إال يسيران , كيقةؿإهةرات أخرل تقـك ك حيث كةنت 
 , هرجع سةبؽ . (ُٖٔ/ُ, كلكف لـ تشتير كاليتو كأسبلفية.ىػ هف ىةهش أدكار التةري  الحفرهي , )

 طكط.هخ ىػ(َُِٓ) بف عبداهلل بف سميهةف الخطيب الذم انتيى هنو سنة هحهَّدانظر البرد النعيـ لمشي   (ٓ)
هةانظر  (ٔ) ـ( , هكتبة ََِّ-ىػُِّْ: )ِط,  (ُْٕ/ِ),  «تةري  حفرهكت)»صةلح الحةهد في  العبلَّ

 , هرجعةف سةبقةف . (ُٕٓ/ُ),  , كأدكار التةري  الحفرهي اإلرشةد , صنعةء , الجهيكرية اليهنية 
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ء األيكبييف كىجـك فكةف استيبل؛ أف كصؿ حفرهكت  اليزك الخةرجي لبثكهة  
كقتمو لكثير هف عمهةاية بعد أف حةكؿ آؿ راشد  , عمى حفرهكت (1)يميالزَّنجقةادىـ 

هة لبث أف , ثـ سبلطيف آؿ راشد سر كأى ,  (2)يمي عمييـالزَّنجع طةعة عثهةف خم
حفرهكت التي بكرات عمى يد الثَّ  ثـ , عمى يد عهر بف هيدم فة األيكبييٌ ةيكةنت ني

مطة حينية آؿ راشد كآؿ يهةني كالحبكظي تنةزع السُّ , ف (3)(قُِٔهتيـ سنة )ك قة
 . (4)ىػ(ٖٕٔ : سمطةف ظفةر )ت

يؼ تةرة كبةلشراء تةرة عمى حفرهكت بةلسَّ  (5)استكلى سمطةف ظفةر الحبكظيثـ  
كذلؾ ؛  (6)سكليكلكنو انتيى أهره عمى يد الهمؾ الهعز يكسؼ بف عهر الرَّ , أخرل 

                                                 

أبك عهرك عثهةف بف عمي الزَّنجيمي أك الزَّنجبيمي ؛ نسبة إلى زنجيمة أك زنجبيمة هف قرل دهشؽ بةلشةـ ,  (ُ)
كةف هف رجةؿ الحرب كاإلدارة في الدكلة األيكبية , قدـ هف هصر هع تكراف شةه , كةف شجةعةن هقداهةن 

( ِّّ/ْسةبؽ , كقبلدة النحر , ) , هرجع (ِّٓ /ِ, ) السمكؾ في طبقةت العمهةء كالهمكؾىػ( , انظر ِٔٔ)ت
 , هرجع سةبؽ .

( هرجع َّٖ/ُِ),  ( هرجع سةبؽ , كالبداية كالنيةيةّْٔ/ُ) , ( انظر السمكؾ في طبقةت العمهةء كالهمكؾِ)
( , كحفرهكت عبر َّْ/ِ),  ( , كتةري  حفرهكت لمحةهدُٕٔ/ُ),  سةبؽ , كأدكار التةري  الحفرهي

 كايرىة. ةسةبقجع ا( , هر ُٗ( قرنةن , ص)ُْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُُٖ/ُأدكار التةري  الحفرهي , ) (ّ)
 نفس الصفحة نفس الجزء. الهصدر نفسو , (ْ)
ىك السمطةف أبك هحهَّد سةلـ بف إدريس بف أحهد الحبكظي الظفةرم , الهمؾ الشيـ الهتديف , ذك اليهة   (ٓ)

( , ُٕ/ّىػ( , انظر األعبلـ لمزركمي )ٖٕٔسنة )العةلية كالنفس العصةهية , قيتؿ عندهة ىةجهو جيش الهظفر 
 هرجع سةبؽ .

لد   (ٔ) ىك السمطةف يكسؼ )الهظفر( بف عهر )الهنصكر نكر الد يف( بف عمي بف رسكؿ التركهةني اليهني , كي
ىػ( بصنعةء , كأحسف ْٕٔىػ( كىك ثةني همكؾ الدكلة الرسكلية , كلي بعد هقتؿ أبيو سنة )ُٗٔبهكة سنة )
( ِّْ/ٖىػ( . انظر األعبلـ لمزركمي)ْٗٔهمؾ كسيةستو , كطةلت هدتو إلى أف تكفي بقمعة تعز سنة )صيةنة ال

: عمي بف الحسف بف أبي بكر بف الحسف ابف كىةس , لمعبلهة  العقكد المؤلؤية في تةري  الدكلة الرسكلية, ك 
:  ني بتصحيحو كتنقيحوعُ( , الجزء ُْ/ُ, ص) ىػ(ُِٖ: تم, أبك الحسف هكفؽ الد يف )الزبيد  الخزرجي

:  النةشرـ( , ُّٖٗ-ىػ َُّْ, ) ُ, ط بف عمي األككع الحكالي هحهَّد:  تحقيؽ ِ , كالجزءهحهَّد بسيكني 
 . لبنةف –, بيركت  , دار اآلداب هركز الدراسةت كالبحكث اليهني, صنعةء
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انسحبكا هف  استكلى عمى حفرهكت كلكف الرسكلييف كالذم بدكره , (1)ىػ(ٖٕٔسنة )
حفرهكت فةستكلى عميية سبلطيف آؿ يهةني هف كنةنة , ككةف أكؿ كالي هنيـ 

 . ىػ(ْٖٔ : يهةني )تسعكد بف همطةف السُّ 

مطنة فيهة بينيـ كبيف السَّ  هع نزاعةت ة آؿ يهةنيت حفرهكت تحت سيطر يبق 
مطةف بدر بف عبداهلل آؿ كثير بقيةدة السُّ  ة آؿ يهةنيحتى قفى عمى سمطن,  الكثيرية

كيرجعكف  ة, كآؿ كثير ىـ هف بني ظنَّ  ىػ(ِٕٗحكالي سنة ) (2)الكثيرم أبك طكيرؽ
,  مطةف الحبكظيلمسُّ كا اإلدارة العسكرية تكلَّ  أهرىـ عندهة كةنت بداية, كقد إلى سبأ 

 . (3)يـ عمى القرلبةكأن

كا إلدارتية حتى , كتفرايـ هف القرل يبهة في أيد تشبث بنك كثيربعد هقتمو ك  
فحكـ آؿ كثير ,  (4)مطةف عمي بف عهر الكثيرملسُّ كىك ا؛ ب أكؿ سمطةف ليـ ص  ني 

 . (1)كالتي سيطركا عميية في هة بعد؛ هة خبل بعض الهنةطؽ  حفرهكت كظفةر

                                                 

ىػ( , َِٗلمهؤرخ أحهد بف عبداهلل شنبؿ)ت ( , َُْص )تةري  حفرهكت , الهعركؼ بتةري  شنبؿ ,  (ُ)
, ( , هكتبة صنعةء األثرية , اليهفـَِّ-ىػُِْْ)ِ( , طُّالحبشي , ص) هحهَّدتحقيؽ السيد : عبداهلل بف 

 هحهَّدقديهة كحديثة , لمعبلهة سةلـ بف  لتكاري كتةري  حفرهكت الهسهى بةلعدة الهفيدة الجةهعة  كتةري  الكندم
شةد , ط: هكتبة اإلر (ٖٗ/ِ),  الحبشي هحهَّدىػ( , تحقيؽ السيد عبداهلل بف َُُّالكندم )ت بف  سةلـ ابف حهيد

 (.ُِٖ/ُ( , كأدكار التةري  الحفرهي)َْٔ/ِ, كتةري  حفرهكت لمحةهد), صنعةء , الجهيكرية اليهنية
ىػ( كتكلى َِٗكةف سمطةنةن خطير الشأف كاسع السمطةف سراج هف الحكهة كفكء هف الحنكة , كلد سنة )  (ِ)

خهسيف سنة ىػ( كسنو خهس كعشركف سنة كاستهر سمطنتو هة يقةرب هف ِٕٗالسمطنة كهة تقدـ ذكر ذلؾ سنة )
(  , ّْ,  ّّابف ىةشـ ص) دهحهَّ ,  لؤلستةذ  (  ْٔ, انظر تةري  الدكلة الكثيرية ص)ىػ( ٕٔٗيعني إلى سنة )

( , ْٓ/ِ,  كاألعبلـ ), الجهيكرية اليهنية ـ( , تريـ لمدراسةت كالنشر , تريـ , حفرهكت ََِِ-ىػُِّْ)ُط
 هرجع سةبؽ .

( , ِٔ, ص) كهختصر تةري  حفرهكت  هرجع سةبؽ ,  , ( ّْ,  ّّص), تةري  الدكلة الكثيرية  (ّ)
 هرجع سةبؽ .

( , جكاىر هف ُّٕ/ُ( , كتةري  حفرهكت لمكندم)َِٓ( , كتةري  شنبؿ ص)ّٖص) نفسو , صدر(الهْ)
 هرجع سةبؽ .( ّْٓتةري  األحقةؼ ص)
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كقد ,  (2)كيرؽمطةف بدر بكطي السُّ  األكلىكهف أشير سبلطيف الدكلة الكثيرية 
 .(3)كلكنو طردىـ كحةربيـ ةحميةالسَّ  حردخكؿ الشٌ عيده حةكؿ البرتيةليكف في 

عمى أنحةء دار لكف أحيةنةن بيد عدة سبلطيف هفرقيف مطنة الكثيرية تي السَّ  بقيت
بدر بف عهر الكثيرم كابف أخيو  يفحتى حصؿ الخبلؼ بيف السمطةن , حفرهكت

مطةف بدر بف عهر بأاهة ىػ( فةستعةف السُّ َُٖٓبدر بف عبداهلل الكثيرم سنة )
 ا عميية سنةكاستكلك , ة لو , فكصمكا إلى حفرهكت نجدكالييـ يالذيف كةف  (4)الزَّيديَّة

 . (5) ىػ(ََُٕ)

ة سهيَّ لسبلطيف آؿ كثير السمطة االككةف  , حفرهكتةستتب لمزيدية األهر بف
لكنيـ استبدكا بةلحكـ  الزَّيديَّةحةكؿ بعفيـ االستعةنة بآؿ يةفع فطردكا , ك  قطف

كذلؾ ؛  األكلىة حتى انقفت الدكلة الكثيريَّ  , كهة هفت إال سنكات هعدكدة (6)كذلؾ
 . (1)ىػ(ُُّْ)سنة 

                                                                                                                                            

جكاىر ( , ك ُٖٓ/ُ( , كتةري  حفرهكت لمكندم)َٓ( , كتةري  الدكلة الكثيرية ص)ِٕٕ(تةري  شنبؿ ص)ُ)
رم الهكنى)أبكطكيرؽ( , لؤلستةذ السمطةف بدر بف عبداهلل بف جعفر الكثيك  ,( ُْٕهف تةري  األحقةؼ ص)
 . ـ(ََِٔ-ىػُِْٕ) ُاسةت كالنشر , طط: تريـ لمدر  ( ,ْٕ, ص)عبدالحكيـ صةلح العةهرم 

 . ىػ(ٕٔٗىػ إلى سنة ِٕٗ)كذلؾ هف سنة  (ِ)
(  , كتةري  ُُٖ-َُٖ/ُ( هرجع سةبؽ , كتةري  الكندم)ِّٗ-ِّٖ/ُ(انظر أدكار التةري  الحفرهي)ّ)

-ُُّ( , بدر بكطكيرؽ لمعةهرم)ٖٔ-ٔٔ( , كهختصر تةري  حفرهكت لبةهطرؼ)ٔٔ-ْٔالكثيرية)الدكلة 
 . (ْٖٓ( , جكاىر هف تةري  األحقةؼ)ُْٕ
ىـ أتبةع زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طةلب رفي اهلل عنو , سةقكا اإلهةهة في أكالد السيدة  (ْ)

ايرىـ , كأجةزكا الخركج عمى اإلهةـ هةداـ الخةرج عميو فةطهيةن  فةطهة رفي اهلل عنية , كلـ يجكزكا ثبكتية في
لمعبلهة عبدالكريـ « الهمؿ كالنحؿ»انظر عةلهةن زاىدان شجةعةن سخيةن بؿ كتجب طةعتو , كعقيدتيـ االعتزاؿ .

 .ىػ( َُْْسيد كيبلني , ط : دار الهعرفة , بيركت , لبنةف , ) هحهَّد( , تحقيؽ : ُُٕ/ُالشيرستةني , )
( , ٖٔ( , هختصر تةري  حفرهكت)ِّْ/ُ( , كتةري  حفرهكت لمكندم)ٗٗ( تةري  الدكلة الكثيرية )ٓ)

 هراجع سةبقة.
ىػ( حيف ٖٗٓاأليكبي الشيير الهتكفى سنة) الد يفالدكلة األيكبية بعد صبلح  –هف ىذه النةحية  –( تشبو ٔ)

 : تقةسـ بعده رجةؿ أسرتو الههمكة في الشةـ كايرىة , كأصبحكا كهة قةؿ القةاؿ
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 كتفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعةن فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤهنيف كهنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 (.ِّٓ/ُالحفرهي)ككةنت النتيجة الحتهية الزكاؿ السريع لمدكلة األيكبية .ا.ىػ هف ىةهش أدكار التةري   

( , تةري  حفرهكت ّّٕ/ِ( كهة بعدىة , أدكار التةري  الحفرهي)ُّٕ(انظر تةري  الدكلة الكثيرية)ُ)
 . ( كهة بعدىةِٖٗ/ُلمكندم)



15 

 

 والعممية : االجتماعيَّةالحالة :  الثَّانيالمطمب 
 ؛ كالعمهيػػة االجتهةعيَّػػةفػػي حةلتييػػة  كجػػزر هػػد  ليػػة  بحفػػرهكت ةيرة العمكيَّػػإف الٌسػػ

ت عمييػػة كهػػة حػػدث فييػػة هػػف تطػػكرات , كلكنيػػة عمػػى كػػؿ بػػةختبلؼ األدكار التػػي هػػرَّ 
ؿ, كيهتػػةز العيػػد  السُّػػنَّةتػػةب ك بػػةع الكحػػةؿ ال تػػزاؿ هحتفظػػة بجكىرىػػة الػػذم ىػػك ات    األكَّ

كفػةة ـ جػدىـ الهيػةجر إلػى قدى هف هى  ؛ىػ( ّٓٔ-ىػُّٖةدة آؿ بةعمكم )مسَّ ل بحفرهكت
 ؛ككطػف جديػد كاهتػزاج هػع شػعب جديػد  تأسػيس لحيػةة جديػدةعيد نو أب (1)الفقيو الهقدـ

ؿفكةنكا أشبو برجةؿ الصدر   . (2)في أخبلقيـ كعمكهيـ األكَّ

بمسػػةنو الخػػةرجي بيػػة  األبةفػػي كلهػػة قػػدـ اإلهػػةـ الهيػػةجر حفػػرهكت قػػةـك الفكػػر 
عمهيػةن  كتزعهػكهكقػةدكا الشػعب الحفػرهي  هػف بعػدهجػةء أبنػةؤه كأحفػةده ثػـ ,  (3)كسنةنو

ةسػػػيةن ؛ سيةسػػػة تكجػػػو تتبػػػع الهصػػػمحة العةهػػػة , كلػػػـ يطمبػػػكا يكأدبيػػػةن كاقتصػػػةديةن بػػػؿ كس
 . (4)الهمؾ

                                                 

لد سنة )  (ُ) ىػ( بهدينة تريـ , كريبي تربية دينية ْٕٓىك اإلهةـ هحهَّد بف عمي بف هحهَّد صةحب هربةط , كي
عمهية , حتى برع في الفقو كفنكف العربية كالحديث , تصكؼ بكاسطة الشي  عبدالرحهف الهقعد تمهيذ أبي هديف 

هةؿ البديع البيي , لمعبلهة الهحدث ىػ( , انظر ارر البيةء الفكم كدرر الجّٓٔىػ( كتكفي سنة )ْٗٓ)ت 
الهشرع الركم في ( , طيبع دكف ذكر دكر نشر , ك ََِىػ( , ص)َٔٗهحهَّد بف عمي بف عمكم خرد بةعمكم )ت

 ُ, ط ىػ(َُّٗ)ت( , ِ/ِ), هحهَّد بف أبي بكر الشم ي بةعمكم لمعبلهة , الكراـ آؿ بةعمكم السَّةدةهنةقب 
 .رقية , هصر الهطبعة العةهرة الش ( ,ىػُُّٗ)

هةسيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف ؛ هكفكع هحةفرة ألقةىة األستةذ  (ِ)  الشَّػةطرمبف أحهػد  هحهَّد العبلَّ
, كانظػر هػة يتعمػؽ بػذلؾ فػي كتػب تػػراجـ آؿ (.ََُِ-ىػػ ُِِْة )الثَّةلثػالحػةكم , الطبعػة  ر( , ط داُٗ , ص)

كاليػرر لمهحػدث الخػرد , كالعقػد النبػكم لمعبلهػة شػي  بػف عبػداهلل  , الشػم يلمعبلهػة  بةعمكم ؛ هثؿ: الهشػرع الػركم 
  كايرىة. العيدركس...

فيةء شيةب كعبػداهلل نػكح , كاإلهػةـ الهيػةجر لمعبلهػة أبػي  هحهَّد(  انظر كتةب اإلهةـ الهيةجر لمعبلهتيف : ّ)
 . , كىي هراجع سةبقة ًبٍمفًقٍيوبكر الهشيكر , كسطكر هف تةري  الهيةجر لمبةحث حداد بف أبي بكر 

( , هرجع سةبؽ , كيظير ذلػؾ بػأدنى اطػبلع عمػى أكثػر ُٗ(  سيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف , ص)ْ)
آؿ بػةعمكم  هػف  السَّػةدةتراجـ أعبلهيـ , كههة يستشيد عمى ذلؾ الحكادث الهختمفػة التػي ذكرىػة الهؤرخػكف لعمهػةء 

؛ كهػػف ذلػػؾ هػػة حصػػؿ لمسػػمطةف عبػػداهلل بػػف عهػػر أبكطػػكيرؽ  هقػػدـ جػػدىـ اإلهػػةـ الهيػػةجر إلػػى العصػػر الحةفػػر
كالػػػػذم تنػػػػةزؿ عػػػػف سػػػػمطنتو لمشػػػػي  حسػػػػيف بػػػػف الشػػػػي  أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف سػػػػةلـ فرففػػػػية ؛ كهػػػػة فػػػػي أدكار التػػػػةري  
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, سػنيف عديػدة  ةادةة ىػك الحةلػة السَّػهَّ كالفتف كافطراب حبؿ األؿ قكقد كةنت القبل
نتشػػػػػر ت ةهػػػػػككثيػػػػػران ,  (1)األسػػػػػعةر كالهجةعػػػػػةتاػػػػػبلء ك  مػػػػػؾ االفػػػػػطرابةتتبػػػػػؿ بقيػػػػػت 

ةعةت هػػف أصػػحةب الكجةىػػػةت هػػف آؿ بػػةعمكم كايػػػرىـ لػػدل السػػبلطيف كرؤسػػػةء فالشػػ
, كنتيجػة لػذلؾ نشػطت حركػة  (2)أفراد الشػعب هف مـ عمى أحدالعشةار عند ظيكر الظُّ 

 يقية .اليجرات إلى خةرج حفرهكت ؛ اليند فجنكب شرؽ آسية فشرؽ أفر 

بػف عمػي  هحهَّدكااؼ ؛ فإف الفقيو الهقدـ عةهةن في أكثر الطَّ  حهؿ السبلحكلـ يكف 
لقػػةء السػػبلح بعػػد أف تصػػكَّ ىػػػ( ههَّػػّٓٔ : بػػةعمكم )ت ب ؼ كرًاػػة بػػدأ بكسػػر السػػيؼ كا 
كااػػػػؼ صػػػػةر قػػػػدكة حسػػػػنة لكثيػػػػريف , حتػػػػى أصػػػػبحت أكثريػػػػة الطَّ ؛ ف سػػػػمـفػػػػي تعهػػػػيـ ال

  بلح . الحفرهية ال تستعهؿ السَّ 

ككثيػػران هػػة يحػػدث أف  , (3)يػػة شػػةفعيةأهػػة األحكػػةـ كالهحػػةكـ فقػػد كةنػػت شػػرعية جمُّ 
ؤسػػةء فيصػػدركف أحكةهػػةن فػػي طةاكتيػػة , كقػػد تجتهػػع الرُّ  ةن يصػػدر أربػػةب السػػمطة أحكةهػػ

القفةية التػي يحػدث أف يتكلكىػة , كقػد يسػتبد الفػرد بػذلؾ كبػةألخص عنػد اشػتداد الفػتف 
 . (4)رعلمشَّ حتى يفطر لبلحتكةـ 

                                                                                                                                            

هػػػة( , كأيفػػػةن كاقعػػػة ّٗ( , كتػػػةري  الدكلػػػة الكثيريػػػة ص)ِْْ/ُالحفػػػرهي) زيػػػف العةبػػػديف العيػػػدركس هػػػع  العبلَّ
(  , كفػػي حةدثػػة الحسػػيف ابػػف سػػيؿ فػػي ِِٔ-ِِْ/ِلزيديػػة ؛ كهػػة فػػي الهشػػرع الػػركم )الحسػػف بػػف القةسػػـ إهػػةـ ا

( , كسػػيرة ّٕٗ/ِشػراء تػريـ  هػف سػػمطةنية آنػذاؾ عبػداهلل بػػف عػكض اراهػة ؛ كهػة فػػي أدكار التػةري  الحفػرهي )
 ( , هراجع سةبقة .ُٓ-َٓالسمؼ هف بني عمكم الحسينييف , ىةهش ص)

 ( . ُّٖ/ُ) , (  أدكار التةري  الحفرهيُ)
 ( . ُّٖ/ُ)الهرجع نفسو , (  ِ)
 . (  احترز بجمية لكجكد أبةفية في ذلؾ العيدّ)
,  (َٕص) لمدكتكر هحهَّد عبدالنكر , , قرف السةبع الثةهف لميجرة(  الحيةة العمهية في حفرهكت في الْ)

  , الجهيكرية اليهنية . ُـ , طََُِإصدارات تريـ عةصهة الثقةفة اإلسبلهية
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ـ هكةتػب فرديػة ايػر إلحػةقيرة فػي الزكايػة كالهسػةجد هػع دريس تمػؾ الفتػكقد كةف التَّ 
ػػ , ايػػر أف (1)عهكهيػػة ىػػػ( بنػػى هدرسػػة كبػػرل , ٕٕٗ-َِٗ)يرؽ كى كطيػػمطةف بػػدر بي السُّ

 . (2)حرجعمية هسجدان عةهران في نفس الكقت بةلشٌ 

ػػثقةفيػػة فػػي ذلػػؾ العيػػد فقػػد كػػةف أهػػة هػػف النةحيػػة ال ة رعيَّ برجػػةؿ العمػػـك الشَّػػ بةن هخصى
نػو اجتهػع ثػبلث هاػة أإلػى درجػة  كارتقى الهستكل العمهػي, ة ة كالعربيَّ كفيَّ ة كالصُّ كالعقميَّ 

بعػض  دتفػرَّ  , كقػد (4)ـكت سبلالت تكارثت العمػنتجأبؿ ,  (3)كقت كاحدفي هفتي بتريـ 
 . (5)كبعض أخكتو كبنيو ةف عبداهلل بف راشدمطهثؿ السُّ بةلعمـ ؛ بلطيف السَّ 

آنذاؾ أكج كهةلية , كهع ذلػؾ فقػد كةنػت البعثػةت  حفرهكت يفة بتريـبميت النَّ ك 
, كهػف ة الببلد هف نيفػة أدبيَّػ ؿي ختكلـ ,  (6)بعث إلى العراؽ كاليهف كالحجةز كايرىةتي 

هة خير األهثمة لذلؾ  .(7)ىػ( ُُٔ: )ت التريهي ب  ابف أبي الحي  األديب العبلَّ

                                                 

( , كههف اىػتـ بتتبػع ىػذه الهػدراس كالزكايػة : كتػةب الخبةيػة فػي ُٕٖ-ُٖٔ/ُ),  ( أدكار التةري  الحفػرهيُ)
 الزكاية لمعبلهة عهر بف عمكم الكةؼ , كتريـ بيف الهةفي كالحةفر لمسيد أحهد بف عبداهلل ابف شيةب.

بف جعفر الكثيرم ؛  ( , ككتةب السمطةف بدر بف عبداهللُِْ-َِْ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي)ِ)
 (.ٖٕ( , تةري  الدكلة الكثيرية )ّٕ-ُٕ( )بكطكيرؽالهكنى)

(  البرقة الهشيقة في ذكر لبةس الخرقة األنيقة , لمعبلهة عمي بف أبي بكػر السػكراف بػف عبػدالرحهف السػقةؼ ّ)
 .( , هرجع سةبؽ ُٕٖ/ُىػ( , كأدكار التةري  الحفرهي , )ُّْٕ( , طبع بهصر سنة)ُُٖ-ُُٕ, ص)
كيكفح بعفيـ فيقكؿ : إنيـػ يجتهعػكف فػي دكػة هسػجد عةشػؽ , كهكقعػو هػف أجهػؿ الهكاقػع بتػريـ ا.ىػػ هػف أدكار (ْ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُُٔ( , كأشةر إلى عمهةايـ في البرقة الهشيقة ص)ُٕٖ/ُالتةري  الحفرهي , ىةهش ص )
مػكم حسػف العطػةس , لمعبلهػة الهػؤرخ ع عقكد األلهةس بهنةقب اإلهةـ العةرؼ بةهلل الحبيب أحهد بػفانظر(  ٓ)

ة الهػػدني , ـ( , هطبعػػُٖٔٗ -ىػػػ ُّٖٖ, ) ِط ,( ِْْص)ىػػػ( , ُِّٖ)ت : بػػف طػػةىر بػػف عبػػداهلل الحػػدَّاد 
حيػػث ذكػػر نهػػةذج عػػدة لفقيػػةء بنػػي راشػػد رحهيػػـ اهلل تعػػةلى , كأدكار التػػةري  الحفػػرهي  ؛شػػةرع العبَّةسػػية , هصػػر 

ص ف عبداهلل بف راشػد الشػي  عمػي بػف أبػي بكػر فػي كتةبػو : البرقػة الهشػيقة ( , كههف أشةر لفقو السمطةُٕٖ/ُ)
(ُُٕ) . 
انتيى هف  هثؿ ترجهة الشي  سةلـ بةففؿ  , الذم اةب عف كطنو إلى العراؽ نحكان هف أربعيف سنة تقريبةن. (ٔ)

 ( .ْٓ/ُ( , كانظر تةري  الشعراء الحفرهييف )َُٗ/ُىةهش أدكار التةري  الحفرهي)
( , كانظر ترجهتو هع نهةذج هف شعره نثره في كتةب تةري  الشعراء َُٗ/ُ) تةري  الشعراء الحفرهييف ,(ٕ)

هة( , ككذلؾ عقد لو بحثةن خةصةن ّٔ -ٗٓ/ُالحفرهييف ) في أدكار التةري   الشَّةطرم العبلَّ
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لعمػػـ كح اري  امػػب عميػػو آخػػر عيػػدىػػػ( ّٓٔ -ىػػػ ُّٖ)تػػبل ذلػػؾ العيػػد السػػةبؽ ثػػـ 
فسير كالحديث كعمكهو كفي الفقػو رل تكسعةن في التَّ نف ؛رع أكثر هف ركح التصكؼ كالشَّ 
 بػغنف ؛ ة إلى درجة عةلية جػدان ة كالككنيَّ ة بأنكاعية , كالعمـك العقميَّ ةفعي كعمـك العربيَّ الشَّ 

  الشػم يىػػ( ك ِٕٗهخرهػة )ت كالشي  عبداهلل بػف عهػر بة , (1)في ذلؾ اإلهةـ العيدركس
ةن نظيفػةن ؛ فػبل ريةفػةت الزهػة يفصكؼ تػذكقةن شػر هع تذكقيـ لعمـ التَّ كايرىـ ,  (2)ككالده
 . (3)السُّنَّةكال طريقة خةرجة عف جةدة الكتةب ك , 

ػفي ىذه الفتػرة إال أف ري  عددان كثيران قةفة بؿ بمغ رجةؿ العمـ كالثَّ  ة يَّػالزُّىدكفية كح الصُّ
هػػػكف بةلهظػػػةىر كال بكثػػػرة التػػػأليؼ هػػػع كثػػػرة ييتال جعمػػػت أكثػػػريتيـ ينكػػػركف ذكاتيػػػـ , ك 

 (5)قةؼهثػػؿ اإلهػػةـ السَّػػ؛ أسػػرىـ  هػػف كثيػػريف دأفػػرا عى يػػجه كقػػد يعػػـ النبػػكغي  , (4)تػػراجهيـ

                                                                                                                                            

هة( , ككذلؾ َِٓ-َِِ/ُالحفرهي) : ِط,  (ْٕٗ/ِ),  «تةري  حفرهكت)»صةلح الحةهد في  العبلَّ
 . ـ( , هكتبة اإلرشةد , صنعةء , الجهيكرية اليهنية ََِّ-ىػُِّْ)

)هكلى  هحهَّدىك اإلهةـ عبداهلل )العيدركس( بف أبي بكر)السكراف( بف عبدالرحهف)السقةؼ( بف الشي    (ُ)
عبداهلل كلقبو العيدركس كسهةه أبكه ,  بف عمي هحهَّدبف عمي بف عمكم ابف اإلهةـ الفقيو الهقدـ  هحهَّدالدكيمة( بف 

ىػ( , انظر ٖٓٔىػ( , تكلى نقةبة السَّةدة آؿ بةعمكم , تكفي سنة)ُُٖ, كلد سنة) , كقةؿ : إنو لقب إهةـ الصكفية
  ( , َُٗتةري  شنبؿ) , هرجع سةبؽ ,  (ُٔٔ-ُِٓ/ِالهشرع الركم) ( ,ِِٖ-ِْٕ),  اليرر البيي

هةهؤلفو ىك ك  ةب الهشيكر في تراجـ آؿ بةعمكم ,( ىك الكتِ)  الشم يبف أبي بكر  هحهَّد العبلَّ
هةىػ( , ككالده ىك َُّٗبةعمكم)ت ىػ( , انظر ترجهتو في الهشرع البنو َُّٓ) الشم يأبكبكر بف أحهد  العبلَّ

 ( .ُٕ/ُعشر ) الثَّةني( , كخبلصة األثر في أعيةف القرف ِّ-َِ/ِ)
 إف شةء اهلل تعةلى . الثَّةلثآؿ بةعمكم في البةب  السَّةدة( سيأتي هة يتعمؽ بتصكؼ ّ)

 كتةري  بةهخرهة كبرد النعيـ كاليرر كالهشرع كالنكر السةفر كالسنةء البةىر... كايرىة.  (ْ)
هةىك  (ٓ) بف عمي بف عمكم بف اإلهةـ الفقيو الهقدـ , كلد بتريـ  هحهَّدالشي  عبدالرحهف بف  العبلَّ
ىػ( عمى كثير هف عمهةء ذلؾ ٕٓٔىػ( , كحفظ القرآف العظيـ , ثـ اشتيؿ بةلطمب تحت عنةية كالده)ت ّٕٗسنة)

ىػ( كالشي  أبي إسحةؽ الشيرازم)ت َٓٓالعصر , كةنت عنةيتو أقكل كأكثر بكتب اإلهةـ أبي حةهد اليزالي)ت
, ىػ( ٖٕٔبف عمكم بف أحهد ابف األستةذ األعظـ )ت هحهَّدأجمة شيكخو الشريؼ صةحب العهةاـ  ىػ( , هفْٕٔ

ىػ( كعهره ثهةنكف ُٖٗكىك جد الجـ اليفير هف آؿ بةعمكم , تكفي ليمة الجهعة لثبلث كعشريف هف شعبةف سنة)
( , الهشرع ْٖٓ-ّْٓ( , اليرر البيي)ُّْ,  ْٔانظر البرقة الهشيقة ص) عةهةن رحهو اهلل تعةلى .

( , جيكد فقيةء ّْٕ-ِْٕ/ِ( , تةري  حفرهكت لمحةهد)ُّٖ( , شرح العينية)ُْٕ-ُُْ/ِالركم)
 ( .ّٕٖ-ّْٖ/ُحفرهكت )
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نتيجػػة الهػػؤثرات  (1)ىػػػ(َُُٗ)ت كعةامػػة آؿ عبػػداهلل بػػف شػػي  العيػػدركس ىػػػ(ُٖٗ)ت
 ةهكةتػػػػب كبيػػػػر  تصصػػػػكقػػػػد خي  , فك ة التػػػػي قررىػػػػة العمهػػػػةء الهشػػػػيكر اثيَّػػػػالتربكيػػػػة كالكر 

آؿ العهػػكدم ,  الهشػػةي  آؿ عبػػداهلل بػػف شػػي  , كهكتبػػة السَّػػةدةهثػػؿ هكتبػػة  ؛ لمهراجعػػة
 .(2)كايةعميـ في الهسةجد كالزَّ يء كةنت هكافع التَّ آؿ اليندكاف , كبنفس الشَّ  السَّةدةك 

ػػػػكانػػػػدفةعةن كراء حػػػػبٌ   أكقفػػػػكا أكقةفػػػػةن آؿ بػػػػةعمكم  السَّػػػػةدة ة نجػػػػد أفَّ يـ لمهصػػػػمحة العةهَّ
عػػػػة عمػػػػى طمبػػػػة العمػػػػـ كالهعةىػػػػد كالفػػػػيكؼ كالهسػػػػةجد كالهحتػػػػةجيف فػػػػي كطػػػػنيـ هتنك  
 . (3)يجرىـكهى 

ػػػػػع هجػػػػػةؿ تكسَّػػػػػك   عراء تػػػػػةري  الشُّػػػػػ»نجػػػػػد ذاؾ زاخػػػػػران فػػػػػي كتػػػػػةب  ؛عر األدب كالش 
آؿ بػةعمكم  السَّػةدةهػف ىـ أبػرز , فػي خهسػة هجمػدات  والػذم جهعػو هؤلفػ« الحفرهييف

 .( 4)ةقةرب الهستكل األدبي ايره هف الببلد العربيَّ  بؿ , 

اليجػػرم تأسسػػت أكؿ نقةبػػة لمسػػةدة  ةسػػعات هطمػػع القػػرف التَّ ىػػذه الفتػػرة كبةلػػذَّ كفػػي  
و يػهثػؿ أخ؛ ىػ( كبعده آخركف ّّٖ: )ت  (5)آؿ بةعمكم ترأسية اإلهةـ عهر الهحفةر

                                                 

( , هرجع ّٔص)(  , هرجع سةبؽ , كسيرة السمؼ هف بني عمكم , ِٔٓ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي )ُ)
الكةفي ة كرجةلية , لمعبلهة الهؤرخ األستةذ هحهد بف  الدكر الكةفي الهسهى تةري  الثركة سةبؽ , كهقدهة كتةب

ـ( , تريـ لمدراسةت كالنشر , تريـ , ََِٗ -ىػ َُّْ, ) ُىةشـ , عنةية السيد : عمي بف أنيس الكةؼ , ط
 حفرهكت , اليهف .

 (  انظػػر كتػػةب الخبةيػػة فػػي الزكايػػة لمحبيػػب عهػػر بػػف عمػػكم الكػػةؼ , كالػػذم ذكػػر كثيػػران هنيػػة فػػي حفػػرهكتِ)
 . كتريـ
 .   (ِٖٓ/ُ),  ( أدكار التةري  الحفػرهيّ)
 ( , لمتكسػػع أكثػػر عػػف أاػػراض الشػػعر عػػف السَّػػةدة آؿ بػػةعمكمَِٔ-ِٗٓ/ُ),  أدكار التػػةري  الحفػػرهي (ْ)

 ., هرجع سةبؽ  (ْٕ-ْ/ِ),  يراجع كتةب تريـ بيف الهةفي كالحةفر لمسيد أحهد ابف شيةب
كةنت الزعةهة لو بعد أبيو , كقد ىػ( : ّّٖسقةؼ)ت الشي  عبدالرحهف الهر )الهحفةر( ابف ىك الشي  ع (ٓ)

ىػػػ( كهػػة يحفػػظ الفةتحػػة , أخػػذ العمػػـ عػػف أبيػػو ٕٔٔاتسػػع فػػي العمػػـك الشػػرعية حتػػى كػػةف يحفػػظ هنيػػةج النػػككم)ت 
هػةت كىػك سػةجد فػي ك ةف أكؿ نقيػب لمسػةدة آؿ بػةعمكم , ىػ( كايره هف عمهةء عصره , ككػُٖٗاإلهةـ السقةؼ)ت 

( ِٕٔ-ُِٔانظر : اليػرر البيػي ) ىػ( , رحهو اهلل تعةلى .ّّٖبلة الظير يـك االثنيف ثةني ذم القعدة سنة )ص
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, كاإلهػػةـ  ىػػػ(ّٕٗ:  كاإلهػػةـ أحهػػد بةجحػػدب )ت, ىػػػ( ٖٓٔ : اإلهػػةـ العيػػدركس )ت
بعػػد  هػػةانقطعػت في قةبػػةالنَّ  ايػر أف, ىػػػ( َُُْ:  زيػف العةبػػديف األكبػر العيػػدركس )ت

عمػػػػى  ؽب لقػػػػب يطمػػػػنًصػػػػبعػػػػدىة الهنةصػػػػب , كالهى ج تثػػػػـ نػػػػ,  (1)القػػػػرف الحػػػػةدم عشػػػػر
رشػػػػةد  االجتهةعيَّػػػػةة فػػػػي األهػػػػكر اليةهػػػػة كالهشػػػػةكؿ الهرجعيَّػػػػ ؛ إلصػػػػبلح ذات البػػػػيف كا 

 . (2)الجيةؿ كقرل الفيؼ كاير ذلؾ

 

 

 

  

                                                                                                                                            

( , تػةري  َٔ/ِ( , هػرآة الشػهكس)ِْٓ-ُِْ/ِ( , الهشػرع الػركم)ّْٗ/ُ( , العقد النبػكم)ُُٕ, تةري  شنبؿ)
  ( .ٕٔٓ-ْٖٕ/ِحفرهكت لمحةهد)

( , ّٗ( , سيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف ص)ِٖٓ/ُلحفرهي)انظر ليذا الهبحث أدكار التةري  ا (ُ)
( , ٖ-ٓكهكاىب الهمؾ القدكس  لبحػث هبلحظػةت الحبيػب يحيػى العيػدركس لمحبيػب عهػر بػف عمػكم الكػةؼ ص)

, لمحبيػػب عبػػدالرحهف  (ُُٔص), كتعميقػػةت السػػيد فػػيةء شػػيةب عمػػى شػػهس الظييػػرة,  )  (كعقػػكد األلهػػةس ص
ـ( , عػػةلـ الهعرفػػة , ُْٖٗ -ىػػػ َُْْ: ) ُىػػػ( , تحقيػػؽ كتعميػػؽ السػػيد فػػيةء شػػيةب , طَُِّالهشػػيكر )ت

لمػػػدكتكر عمػػػي بػػػف هحسػػػف السػػػقةؼ ,  (ُِٓ/ُ)ة كاالسػػػتزادة فػػػي أخبػػػةر السػػػةد, جػػػدة , الههمكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية
لعمهيػػة فػػي حفػػرهكت فػػي القػػرف السػػةبع كالثػػةهف كالحيػػةة انشػػر ,  ـ( , هػػف دكف ذكػػر دكر ََِٗ-ىػػػَُّْ)ُط

ؿ الهجمػػػػػػػػد,  العمكيػػػػػػػػة الرابطػػػػػػػػة كهجمػػػػػػػػة( , ِّٓلميجػػػػػػػػرة ص) ػػػػػػػػنَّة,  العةشػػػػػػػػر الجػػػػػػػػزء,  األكَّ لػػػػػػػػ السُّ  جهػػػػػػػػةد ىاألكَّ
ل  . كتكثيؽ هتعمؽ بةلنقةبة هفيد تفصيؿ كفيية( , َٖٔ -ٕٔٓ)ص,  (ىػُّْٕ)ىاألكَّ

( , كهكاىػب الهمػؾ ُّٗ-ُُّ/ُ)السَّػةدة( , االستزادة في أخبةر ُِٗ-ِٕٖ/ُ(  أدكار التةري  الحفرهي)ِ)
 ( .ٕالقدكس لبحث هبلحظةت السيد يحيى العيدركس لمحبيب عهر بف عمكم الكةؼ ص)
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 :  االقتصاديَّةالحالة :  الثَّالثلمطمب ا
هف زاكية آؿ بةعمكم  السَّةدةالحفرهي هكطف  لمقطرلك نظرنة بشكؿ عةـ 

 شريط كفي جزء هنو , ذ ي  بمجاخؿ , هف الدَّ  قطر صحراكم  نة أنو لرأية اقتصةديَّ 
عمى االصطيةد  السةحمي اعتهةدهمذا فةلجزء طكيؿ في جزء آخر , ف سةحمي  

دكية ينةعةت الاعة كتربية الهكاشي كالص  ر اخؿ فعمى الز  كاالستيراد كالتصدير , كأهة الدَّ 
جةرة هف تصدير البخكر كالمبةف كالهكز كنحكىة اهتةزت بو حفرهكت , اير أف الت  

 . (1)كنكاحيية إلى عيكد هتأخرة

يف ب شكؿ تعةكني في األكثرب تجرمجةرة كالت   رسيراعة كالأعهةؿ الز  ككةنت  
ركات بقدر هة يهمؾ أصحةبية هف نخيؿ كهزارع كعقةرات كأنعةـ ةف , كتعتبر الثَّ كَّ السُّ 

(2)في ببلدىـ حفرهكتكنقكد كدكاجف 
 . 

كبير  أثرىػ( كذريتو ّْٓ : لئلهةـ الهيةجر )ت كفي خفـ ىذا الجةنب فقد برز
هثةلو أك ئلهةـ الهيةجرف لأإذ  ؛بحفرهكت ة راعيَّ كالز   االقتصةديَّةالعجمة  تسيير في
( َُّية لحفرهكت يقةؿ : إنية بميت نحك )بجم أهكاالن  عراؽالبيت بةلةء هعز هف 

ة كبيرة , استيمية ىك كبنكه هف بعده في استثهةرات زراعيَّ  (3)ران ذىبةن كففةحهبلن هكقَّ 
 بحفرهكت .

                                                 
سـك هزيَّف بةلخرااط كالصكر كالر , تةري  حفرهكت السيةسي ك ( , ّٗ/ُ) تةري  حفرهكت لمعبلهة الحةهد (ُ)

ىػ ُّٕٔ) , رستـ هصطفى الحمبي , ُتأليؼ صبلح البكرم , النةشر هكتبة الصنعةني , ط,  (ُّْ/ِ)الفنية , 
 .ـ( ُٔٓٗ -
بف زيف الحبشي كشرح العينية لئلهةـ أحهد انظر تراجـ العمكييف السةبقيف كايرىـ في الكتب الهختصة ؛  (ِ)

 . جكىر الشفةؼ لمشي  الخطيب كايرىةككتةب ال
( , كالهيةجر إلى اهلل ٗٗخرد ) هحهَّد( , ارر البيةء الفكم لمعبلهة ُِٔ/ُ) , أدكار التةري  الحفرهي( ّ)

 , هراجع سةبقة . (ّّ/ُ( , الهشرع الركم)ُٔف عيسى)أحهد ب
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ىػ( بيرس ََٕ-ََْة )اشديَّ مطنة الرَّ زهف السُّ  االقتصةديَّةنت الحيةة كلقد تحسَّ  
كاقي كاألدكية ؛ بسبب استتةب األهف كنشر العدالة بعهةرة السَّ خيؿ كاالعتنةء النَّ 

 .ىػ( ُٔٔ: مطةف عبداهلل بف راشد )ت كبةلذات فترة السُّ 

-ََٖ) األكلىة ىػ( كالكثيريَّ َِٗ-َِٔة )مطنة اليهةنيَّ كأهة في عيد السَّ 
ىػ( فكةنكا يعتهدكف في زراعتيـ عمى اآلبةر كالعيكف هثؿ فترة هة قبميـ , َُُّ

ية كاألرافي كدية األكفعهفبكطة عمى قدر  بهكازيفكعهمكا سدكدان يفعكنية 
 . (1)التةبعة لية

كر كهتهسؾ بأداء فركفو بط كصينشكةلعةهؿ الحفرهي ح الحفرهي كالفبلَّ 
آؿ بةعمكم كهشةيخيـ يبةشركف  السَّةدةهف أاهة  ككةف كثير, كع نية كقالد ينكسننو 

 هحهَّدكاإلهةـ  , ىػ(ٕٖٓ:  ي  سعد بف عمي هدحج )تراعة بأنفسيـ ؛ هثؿ الشَّ الز  
اث ؛ لهزاكلتيـ الحراثة ىػ( بؿ ىنةؾ أسرة هنيـ تسهى آؿ الحرَّ ْٖٓ : جهؿ الميؿ )ت

راعة كالعمـ كالعبةدة فعةشت في سعةدة ة كثيرة جهعت بيف الز  أسر حفرهيَّ  ؾ, كىنة
 خير .ك كراحة 

,  ف كاألهطةر كاير ذلؾهةالحرب كاأل كقمة تبعةن لدرجة تةج كثرةن نالكلقد اختمؼ ا
كهة حصؿ  ؛ يكؿفةنةت كالس  كالفي قحطال بسبب تعرفت حفرهكت لهجةعةت بؿ قد

 . (2)ىػ(ْٓٗىػ( كسنة )ّٗٗىػ( كسنة )ِّٖذلؾ سنة )

حيث ينسجكف هنو ؛ كقد كةف الحفةرهة آنذاؾ يعتنكف بزراعة القطف كازلو 
ككصمكا في فترات هة  , ركف هنو لمخةرجكيصد  بؿ , كةف يةب تكفي السُّ جهيع أنكاع الث  

                                                 

 ( .ِٔٔ/ِ),  (أدكار التةري  الحفرهيُ)
كس )ت  الد يفالنكر السةفر عف أخبةر القرف العةشر , لمعبلهة : هحي  (ِ) عبد القةدر بف شي  بف عبد اهلل العىٍيدىري
 .ىػ( , بيركت , لبنةف َُْٓ, ) ُط النةشر : دار الكتب العمهية , , (ِْٕ)ص  ىػ( ,َُّٖ: 
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اتي هف نةحية الهطعـ كالهمبس كالهسكف كايرىة هف الفركريةت االكتفةء الذَّ  حدَّ 
 .ىػ( ِّٖيدؿ عمى ذلؾ هة كرد في رحمة الهيربي لتريـ سنة ) هة؛ هكهةليةت كحتى ال

ة الحةكـ كسمطةنو فقد ة كارتبةط ذلؾ األهر بقكَّ ة كالداخميَّ كألىهية التجةرة الخةرجيَّ 
الذم أنشأ ىػ( ٕٕٗ-َِٗكيرؽ )كطى مطةف بدر بي السُّ برز هف بيف سبلطيف حفرهكت 

(1)أسطكالن حفرهيةن حربيةن كتجةريةن فيهة بيف حفرهكت كسكاحؿ اليند كشرؽ إفريقية
 , 

 . (2)ى نيةية القرف التةسعالهتكفَّ  دجةنةبة هحهَّداألهير لنحك ذلؾ األخير  سبقو

ة ككةنت النيفة العهرانيَّ  ,ةد الحفرهية يالج اتفي تمؾ الفتر برز  كهة
 أنو لـ يبرز لنة التةري  أهران في اآلثةر التي يف فيية البنةء بةلتبف كالطيف إالَّ هدختسه

الحركب كالقبلقؿ التي أصبحت  ة زاىية , كلعؿَّ رانيَّ هظر كتدؿ عمى حيةة عتمفت النَّ 
 في ذلؾ . بةرز أثر ةحفرهكت هسرحةن لية لي

حيث بنى  عشر اليجرم ؛ الثَّةنيكقد تبدلت تصةهيـ بيكتيـ في أكااؿ القرف 
لبلتصةؿ ؛  يية بعض الفف الهستكرد هف اليندمعأدخمكا , ـ قصكران فخهة اكجية بعض

 . (3)حفرهكت ية كبيفالهستهر بين

عمى  العبَّةسيةكلة استيبلء الدَّ  فهف حي قد كةنت العهمة الهتداكلة بينيـك 
ددت  العهبلت في عكفيهة بعد ت,  العبَّةسيةانؽ رىـ كالدَّ ةر كالد  الد ينحفرهكت 

ىػ( فرب عهمة في ٕٕٗ-َِٗكيرؽ )كطي مطةف بدر بي حفرهكت , كفي عيد السُّ 

                                                 
( , ههف عرؼ بةهتبلؾ بعض السفف التجةرية اإلهةـ شي  بف عبداهلل ِّٗ/ُأدكار التةري  الحفرهي ) (ُ)

ههف تدلنة عمييـ بعض الهراجع ؛ كةلنكر السةفر .ا.ىػ أدكار التةري  أبةد بةليند ,  العيدركس سةكف أحهد
 الحفرهي , ىةهش الصفحة السةبقة .

( , كتةري  ُْٓ-ُْٖنفس الصفحة , كانظر صفحةت هف التةري  الحفرهي لبةكزير ص) نفسوالهرجع  (ِ)
 ( .ِٕٓ-ٓٔٓ/ِ) حفرهكت لمحةهد

ىػ( َُُٗ)ت : ( , كهرآة الشهكس , لمحبيب عبدالرحهف بف هصطفى العيدركسُِٕ/ُ) نفسو صدر( الهّ)
 .( , هطبكعة عمى اآللة الكةتبة اير هنشكرة ْٔ/ُ),  
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ىػ( كسنة ِْٗكذلؾ سنة ) ؛كربعو  كنصؼ اللاير اللاير شكؿ ريةالت هف الففة فاة
 .( 1)ىػ(ِْٗ)

ةنية في أنحةء الهعهكرة ؛ طمبةن ىةجر كثير هف سكَّ كلفنؾ العيش بحفرهكت 
لحيةة كريهة ليـ كألسرىـ , كسيأتي هبحث هستقؿ يتحدث فيو البةحث عف اليجرات 

هف نشر اإلسبلـ ت إليو تمؾ اليجرات ةدة آؿ بةعمكم , كهة أدَّ ة كبةلذات لمسَّ الحفرهيَّ 
 هف بقةع العةلـ . في كثير

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

هة( نقبلن عف ُِْ/ُ( ىكذا في أدكار التةري  الحفرهي)ُ) الطيب بةهخرهة كهكافقةن لكتةب السمطةف بدر  العبلَّ
ىػ( , كأدكار التةري  ّٕٗ( أف ذلؾ كةف في سنة)ُٔالكثيرية ص) ( , كفي تةري  الدكلةُٔلمعةهرم ص)
 (ُِْ/ُالحفرهي)
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يشتمل و ؛  وعقيدتيم آل باعموي السَّادةعريف ب؛ التَّ  الثَّانيالمبحث 
 عمى ثماثة مطالب :

لالمطمب   . سميةآل باعموي وسبب التَّ  السَّادة: أصل  األوَّ
 . ىم اإلمام المياجر أحمد بن عيسى ونشأتو: نسب جدِّ  الثَّانيالمطمب 
 .  : ىجرة اإلمام المياجر إلى حضرموت الثَّالثالمطمب 
 آل باعموي . السَّادة: عقيدة  الرَّابعالمطمب 
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لالمطمب   سمية :آل باعموي وسبب التَّ  السَّادةأصل :  األوَّ
بف أحهد  اهلل عمكم بف عبيد سي دنةة آؿ بةعمكم ىـ في األصؿ ذريَّ  السَّةدة

هحهد  قيب بف عمي العريفي ابف اإلهةـ جعفر الصةدؽ بفالهيةجر بف عيسى النَّ 
كـر اهلل بط ابف عمي بف أبي طةلب عمي زيف العةبديف بف الحسيف الس   البةقر بف
بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  رفي اهلل عنية ىراءزكج السيدة فةطهة الزَّ كجيو 

 .  (1)سمـكصحبو ك 
ب إلى اإلهةـ عمي بف أبي في األصؿ لهف ينتسييطمؽ كةف المقب العمكم كقد 
قةؿ طمؽ عمى أتبةعو ؛ كهة يي هف ذريتو , كقد يي  ىػ(َْ:  )ترفي اهلل عنو  طةلب

, كنظير ذلؾ كذريتو  رفي اهلل عنو بف أبي طةلب اإلهةـ عميإلى أحيةنةن لهف يهيؿ 
طمؽ في حفرهكت كاليهف ... كىكذا , ثـ أي ي لهف يهيؿ إلى أبي سفيةن سفيةني

,  ىػ(ََْ:  ت) بف أحهد بف عيسى اهلل عبيد بفاكالحجةز عمى ذرية اإلهةـ عمكم 
طمؽ عمييـ في الكتب : آؿ أبي عمكم , كفي االصطبلح الحفرهي العةـ : آؿ كقد يي 

 . بةعمكم
؛  فآلطمؽ عمييـ المقب العمكم إلى اعمى أف همكؾ الهيرب األقصى كأسرىـ يي 

, كفي سكرية  إلى سيدنة عمي بف أبي طةلب رفي اهلل عنو لثبكت نسبيـ العمكم
الهنتسبكف إلى ؛  (2)فيالعمكيُّ  صيرية هسهَّىى الطةافة الني يطمؽ عم كايرىهة كتركية

صير النهرم الذم عةش في القرف الثةلث هحهد بف ني هؤسس تمؾ الطةافة ؛ كىك 
اليجرم ؛ كىي حركة بةطنية هف ايبلة الشيعة الذيف زعهكا أف اإللو حؿَّ في سيدنة 

                                                 

( ىنػػةؾ هراجػػع كثيػػرة هػػف الػػيهف كهػػف ايػػر الػػيهف أشػػةرت لصػػحة ىػػذه النسػػبة , انظػػر كتػػةب اإلهػػةـ الهيػػةجر ُ)
(  , تفنيػػد هػػزاعـ الشػي  صػػبلح البكػػرم فػػي َِّ -ِْٗ/ُ( , كتػةري  حفػػرهكت لصػػةلح الحةهػد)َُُ-ٖٗص)
, فػهف هجهكعػة  ًبٍمفًقٍيػوكو بنسب اإلهةـ أحهد بف عيسى النقيب العمكم البصرم , لمعبلهػة عبػداهلل بػف حسػف تحك

 –ـ( : تػػػريـ لمدراسػػػةت كالنشػػػر ,  حفػػػرهكت ََِٗ -ىػػػػ َُّْ, ) ُكتػػػب فػػػي تػػػةري  كأنسػػػةب حفػػػرهكت , ط
 , كايرىة .( ِّٓ, الجزء السةدس , ص) الثَّةلثجمة الرابطة العمكية , الهجمد هاليهف , ك 

ـ( , دار الشػركؽ َُٖٗ-ىػػََُْ: )ُ( , طَُّفيةء كعبػداهلل نػكح ىػةهش ص) هحهَّد( اإلهةـ الهيةجر لِ)
( , لمحبيػػػب عبػػػدالرحهف الهشػػػيكر ْٔ/ُ, جػػػدة , الههمكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية , كىػػػةهش كتػػػةب شػػػهس الظييػػػرة , )

ـ( , عػػػةلـ الهعرفػػػة , جػػػدة , ُْٖٗ -ىػػػػ َُْْ: ) ُىػػػػ( , تحقيػػػؽ كتعميػػػؽ السػػػيد فػػػيةء شػػػيةب , طَُِّ)ت
 .هرجع سةبؽ (  , ٕٖ, ص)  الههمكة العربية السعكدية , كصفحةت هف التةري  الحفرهي 
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, كقد أطمؽ عمييـ االستعهةر الفرنسي لسكرية اسـ عمي بف أبي طةلب كرَّـ اهلل كجيو 
 . (1)العمكييف ؛ تهكييةن كتيطية لحقيقتيـ الراففية البةطنية الخبيثة

أف عةدة أىؿ حفرهكت عند النسبة لشخص هة قد  (بةعمكمػ)كسبب التسهية ب
أيفةن ؛ ة ة بؿ كالعربيَّ كالحفرهيَّ ة عمى اسهو هف القبةاؿ العمكيَّ  تيمب كنيتو أك لقبو

ؿ تبعةن لمجد   سد في كؿ فرد هف سبللتو , كال الذم تنتهي إليو , فكأنو حؿَّ أك تجَّ  األكَّ
فيقكلكف لكؿ فرد هف القبيمة هثبلن : بةفقيو كجده كأبيو ,  ؛يستعهمكف يةء النسبة 

 .كيقكلكف : الهحفةر كذلؾ ؛ كهة يقكلكف : بةففؿ ... كىمـ جران 
هةكهعنى )بة( عندىـ : ابف ؛ كهة قةؿ   )ت عبداهلل بف حسف بمفقيو هحقؽال العبلَّ

؛ فهعنى بةففؿ : ابف ففؿ , كبةعمي : ابف عمي , كبةعمكم : ابف  ىػ(ََُْ:
, كىنةؾ قكؿ آخر هشيكر ؛ كىك أف أصؿ كمهة )بةفبلف( ىي )أبك فبلف( ,  (2)عمكم

 (3)ثـ عةهمكىة عمى لية القصر ؛ كىي لية عربية كردت في الشعر العربي الهحتج بو
 :  (4)؛ كذلؾ كقكؿ الشةعر

 إف أبةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    
 

 (5)قػػػػػػػػػػد بميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الهجػػػػػػػػػػد اةيتةىػػػػػػػػػػة 
                                                  

( , لمشػػي  هحهػػكد الحربػػي , هصػػفكؼ بةلحةسػػكب , كالنصػػيرية ِهكسػػكعة فػػرؽ الشػػيعة النصػػيرية , ص ) (ُ)
( , عػف هكقػع األلككػة ٔنهكذج لبلختراؽ البةطني في الفكر اإلسبلهي , لمدكتكر الحسيف بف هحهد الشػيةط , ص)

( , ط الػدار ّٓ -ّْمبػي , ص ) بةلشبة العنكبكتية , كطةافػة النصػيرية تةريخيػة كعقةاػدىة , لمػدكتكر سػميهةف الح
 ـ( , الككيت .ُْٖٗ –ق َُْْ) ِالسمفية , ط

هف هجهكعة كتب ػف « ,يةة الثقةفية كالهذىبية بحفرهكت هنذ كقبؿ قدـك اإلهةـ الهيةجرػالح»انظر كتةب  (ِ)
 .(  ُُّسف ًبٍمفًقٍيو , ص)ػبف ح بلهة عبداهللػلمع
ػدلمعبلهػة « الككاكب الدرية شػرح هتههػة اآلجركهيػة»كفي (ّ) ( ّٓ/ُبػف أحهػد بػف عبػدالبةرم األىػدؿ ص) هحهَّ

فػػي هبحػػث ليػػة القصػػر فػػي األسػػهةء الخهسػػة : ) كعمػػى القصػػر تيخػػرَّج ليػػة أىػػؿ حفػػرهكت فػػي قػػكليـ : بػػةفبلف ؛ 
فيقػػػةؿ : قػػػةؿ بةهخرهػػػة , كرأيػػػت بةهخرهػػػة كهػػػررتي ببةهخرهػػػة , كهثمػػػو : بةففػػػؿ كبةكىػػػةب كنحػػػك ذلػػػؾ هػػػف الكنػػػى 

هػػة, كقػػد أفػػرد الجةريػػة بيػػنيـ(  ػػدأحهػػد بػػف  العبلَّ ىػػػ( هسػػألة تسػػهية الحفػػةـر أعػػبلـ ُُِٖالهرزكقػػي )ت بعػػد  هحهَّ
 « .بيةف األصؿ في لفظ بةففؿ»أسرىـ بزيةدة لفظة )بة( بهصنؼ سهةه : 

 ليػوإبيةت هفردات هنسػكبة أكعمى  ىػ(ُْٕ)ت :  جةجعبة بف الؤ ر  كىك هشتهؿ عمى ديكافهجهكع أشعةر   (ْ)
,  ابف قتيبة لمطبةعػة كالنشػر كالتكزيػع دار( , ط : ُٖٔص) , البركسي بف الكرد ـيكترتيبو كل صحيحوبت ىاعتن, 

 الككيت .
ػد( بتصرؼ كزيػةدة ؛ لمعبلهػة : ّٖ-ّٕ(  الهعجـ المطيؼ ألسبةب األلقةب كالكنى في النسب الشريؼ)ٓ)  هحهَّ

, كانظػػر رسػػةلة لههمكػػة العربيػػة السػػعكدية جػػدة , اـ( , دار الهعرفػػة , ُٔٗٗ-ىػػػَُْٔ)ُ, ط الشَّػػةطرمبػػف أحهػػد 
  بيةف األصؿ في لفظ بةففؿ , لمعبلهة أحهد هحهَّد الهرزكقي األزىرم , هخطكطة .
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سهية ظ أف التَّ ههة يرجحو البةحث ؛ الهبلحى  كلعؿ ككف األصؿ )ابف( كليس )أبة( 
بؿ األصؿ  بلفبػ)بة( تككف لنفس الجد ال البنو ؛ فيبعد أف يككف األصؿ الكنية بأبي ف

, كهف األهثمة الكافحة لفظة )بةعمكم( قةؿ العمهةء كهة تقدـ :  بلفالكنية بةبف ف
إلهةـ عمكم بف عبيداهلل , إذف فةألصؿ كؿ ابف لئلهةـ هف كةف هف ذرية ا أصمية كؿُّ 
 . (بلفابف ف: ) أصمية (بلفبةفػ)ف لو : بةعمكم ؛ فعمى ىذاعمكم قيؿ 

في  أكالن حذفت ىهزة الكصؿ أهة كيؼ تحكلت إلى )بةفبلف( فيرل البةحث أفَّ 
بداؿ النكف ألفةن  ية زاادة كتيحذؼ في درج الكبلـ , ثـ أبدلت النكف ألفةن ألنَّ )ابف( ؛  , كا 

ككيد الخفيفة ألفةن عند الكقؼ ؛ قةؿ التَّ  ة ؛ هثؿ إبداؿ نكففي المية العربيَّ لو هكافع 
 : (1)اإلهةـ ابف هةلؾ في الخيبلصة

 كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلنية بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    
 

 قفػػػػػػػػػػة كقفػػػػػػػػػػةن كهػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػي قفػػػػػػػػػػفٍ  
بداؿ نكف التَّ    . (2)نكيف الهنصكب الهنكف ألفةن عند الكقؼكا 

هػة آؿ بػػةعمكم كففػميـ , كعػػف ذلػؾ يقػػكؿ السَّػةدةنسػػب  كقػد صػحَّ   يكسػػؼ  العبلَّ
ػػػ( : قَُّٓ : ني )تبيػػػةبػػػف إسػػػهةعيؿ النَّ  ة )إف سػػػةدتنة آؿ بػػػةعمكم قػػػد أجهعػػػت األهَّ

نسػػبةن  النُّبػػكَّةأىػػؿ بيػػت  ة فػػي سػػةار األعصػػةر كاألقطػػةر عمػػى أنيػػـ هػػف أصػػح  يَّػػهحهَّدال
  . (3)كأثبتيـ حسبةن , ك أكثرىـ عمهةن كعهبلن كففبلن كأدبةن(

  

                                                 

ػػػد بػػػف عبػػػداهلل بػػػف هةلػػػؾ األندلسػػػي ) (ُ) ( , الهكتبػػػة الشػػػعبية , ّْىػػػػ( , ص)ِٕٔاأللفيػػػة لمعبلهػػػة اليهػػػةـ هحهَّ
 بيركت , لبنةف .

 ابف يكسؼعبد اهلل بف يكسؼ بف أحهد بف عبد اهلل , لئلهةـ جهةؿ الد يف  كبؿ الصدلانظر شرح قطر  (ِ)
,  ُُ, ط عبد الحهيد الد يفهحيى  هحهَّد ( , تحقيؽ الشي ِّٕ, ص) ىػ(ُٕٔ:  ف ىشةـ )تالهشيكر بةب

 القةىرة , هصر .
( ِٓىػ( , ص)َُّٓ)ت , لمعبلهة يكسؼ بف إسهةعيؿ النبيةني  السُّنَّةفي أذكةر الكتةب ك  الجنَّة( ريةض ّ)

 ـ( .َُٗٗ, ط : دار الفكر العربي )بيركت( , كدار هكتبة الحيةة )الشةرقة( )
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ىم اإلمام المياجر أحمد بن عيسى العريضي نسب جدِّ :  الثَّانيالمطمب 
 :(1)ونشأتو
أحهد الهيةجر بف عيسى النقيب بف عمي العريفي ابف اإلهةـ جعفر  سي دنةىك 

بف الحسيف بف عمي بف أبي طةلب عمي زيف العةبديف هحهد البةقر بف الصةدؽ بف 
 .(2)سمـزكج السيدة فةطهة الزىراء بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك 

 مولده ونشأتو : 
مـ لـ يذكر أحد فيهة عي ك  ؛ـ الهيةجر اختمؼ الهؤرخكف في تحديد كالدة اإلهة 
بةلتحقيؽ ؛ فمعؿ الهراجع التي تخبرنة بذلؾ قد فةعت , كال عجب ؛ فقد  وسنَّ 

د الهيةجر كةنت عةـ ي  يبدك أف كالدة السَّ  كلكف,  (3)فةعت هراجع كثيرة جدان 
 .(4) ىػ(ِّٕ)

ىػ( فقد كتب في ُّٖٗ : داف )تنٍ ةثة سةلـ بف أحهد بف جى يد البحَّ كأهة السَّ  
صرم كعهره أربع ةبمسي البى الهيةجر سهع هف النَّ  سنده بهة يشير إلى أفَّ هة هي هقد  

 . (5)ىػ(ِٕٗ) سنكات , فتككف كالدتو عةـ

                                                 

( أفردت ترجهة اإلهػةـ  الهيػةجر إلػى اهلل بتػآليؼ خةصػة ؛ هنيػة: اإلهػةـ الهيػةجر ؛ لمعبلهػة أبػي بكػر بػف عمػي ُ)
ـ( فػػػهف سمسػػػمة أعػػػبلـ حفػػػرهكت , طبػػػع فػػػي عػػػدف , كاإلهػػػةـ ََِّ -ىػػػػ ُِّْ)ِ( , طُِ-ُُالهشػػػيكر)

ةب كأحهػد نػكح , دار الشػركؽ الهيةجر هة لىوي كلنسمو كلؤلاهة هف أسبلفو هف الففةاؿ كالهػآثر ؛ ألحهػد فػيةء شػي
,  ًبٍمفًقٍيػػػوـ( , كصػػبح الػػديةجر عػػػف حيػػةة اإلهػػةـ الهيػػةجر , لمعبلهػػػة عبػػداهلل بػػف حسػػف َُٖٗ -ىػػػَُْٖ) ِ, ط

ػػػد, لمعبلهػػػة  هخطػػػكط , كأدكار التػػػةري  الحفػػػرهي  ػػػةطرمبػػػف أحهػػػد  هحهَّ ( , دار ُْٗٗ-َُّْ, ) ّ,  ط الشَّ
 . ( كايرىةُٔٓ/ُ)الهيةجر , الهدينة الهنكرة 

« اإلهػػةـ الهيػػةجر», ككتػػةب  الحػػدَّاد( لمعبلهػػة عمػػكم بػػف طػػةىر ُُٖص)«  عقػػكد األلهػػةس»راجػػع كتػػةب  (ِ)
( هرجػع سػةبؽ ؛ حيػث ذكػر الهؤلفػةف هػة يقػرب هػف عشػريف هرجعػةن فػي َُُ-ٖٗشػيةب كعبػداهلل نػكح ص) هحهَّدل

عمػي بػف أبػػي طةلػب كػػـر اهلل  دنةسػػي  األنسػةب هػف الهراجػػع الهشػيكرة , كالتػي أثبتػػت صػحة ىػػذا النسػب , كاتصػةلو ب
 .سمـكجيو كبةلسيدة فةطهة الزىراء بنت الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك 

 (  , هرجع سةبؽ .ُُٖلمهؤرخ عبداهلل نكح ص )« اإلهةـ الهيةجر»انظر كتةب  (ّ)
 ًبٍمفًقٍيولمعبلهة عبداهلل بف حسف « الهدخؿ إلى التةري  الحفرهي حكن», كانظر كتةب  نفسوالهرجع  (ْ)
( , طيبع فهف هجهكعة كتب لو رحهو اهلل تعةلى ؛ حيث اىتـ بتحقيؽ هسألة كالدة كقدـك ككفةة اإلهةـ َْص)

 الهيةجر .
 ( , هرجع سةبؽ. ُِ-ُُص), ( الهيةجر إلى اهلل أحهد بف عيسى لمعبلهة أبي بكر الهشيكر ٓ)
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في بياة تزخر , نشأ الهيةجر بيف آبةاو كأعهةهو هف أاهة كنقبةء كعمهةء  
ة إذ ذاؾ س العمـك اإلسبلهيَّ بؿ كالففؿ , كفي بمد تهكج بكبةر العمهةء ؛ فدرى بةلعمـ كالنُّ 

ؼ بثقةفة و كأدب كتةري  , إلى العمـك العقمية عمى أكلاؾ , كتثقَّ هف حديث كتفسير كفق
  . (1)قةه كصبلحوخكف القدهةء كالهعةصركف عمى تي ذلؾ العصر , كقد أجهع الهؤر  

كدان ة , كأهفةىـ عزيهة , كأصمبيـ عي العمكييف ىهَّ  ىكقد كةف الهيةجر هف أعم 
هة تحمَّى بو هف الففؿ كالهزاية , كأكسعيـ تفكيران , كأشدىـ نشةطةن , عبلكة عمى 

فةؼ لو هف العمـ كاألدب كسعة العةرفة في الكعظ كاإلرشةد , يي  العةلية , إلى هة
كيمة العريفة بةلعراؽ , إلى ذلؾ جةىو الكبير , كهةلو الخطير الكفير , كأهبلكو الطَّ 

 هحهَّدقةـ أخكه ة و لهَّ خكف : إنَّ إلى نفكذ كمهتو كتأثيره في بني أبيو , حتى قةؿ الهؤر  
ة بف عيسى بةلعراؽ كاستكلى عمى األقةليـ ذىب إليو كذكَّره ككعظو حتى رجع عهَّ 

 . (2)اعتـز عميو
 

  

                                                 

( , كاإلهػةـ الهيػةجر ألحهػد فػيةء شػيةب كأحهػد نػكح َُٔ-ُٗٓ/ُدكار التةري  الحفرهي هرجع سػةبؽ)( أُ)
 , هرجع سةبؽ .( َّّ/ُ( , كتةري  حفرهكت العةـ ؛ لمعبلهة صةلح الحةهد)ُْهرجع سةبؽ)

( , كأدكار التػػػػػةري  الحفػػػػػرهي هرجػػػػػع َّّ/ُ(تػػػػػةري  حفػػػػػرهكت لمعبلهػػػػػة صػػػػػةلح الحةهػػػػػد هرجػػػػػع سػػػػػةبؽ)ِ)
   , هرجع سةبؽ . (َْ-ّٖ/ُ),  السَّةدة( , كاالستزادة في أخبةر ُٕٓ/ُسةبؽ)
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    : ن ذريتو بياىجرة اإلمام المياجر إلى حضرموت وتوطُّ :  الثَّالثلمطمب ا
ليجرتو هف العراؽ إلى حفرهكت ؛ فراران ؛ ب اإلهةـ الهيةجر بيذا المقب ليق   

سكؿ صمى اهلل عميو كآلو ه الرَّ بدينو كديف ذريتو , كبيذا ينطبؽ عميو حديث جد  
نَّ , هة األعهةؿ بةلنيةت إنَّ » : حيف قةؿ سمـكصحبو ك  اهرلء هة نكل ؛ فهف  هة لكؿٌ كا 

كةنت ىجرتو إلى اهلل كرسكلو فيجرتو إلى اهلل كرسكلو , كهف كةنت ىجرتو لدنية 
 . (1)«جرتو إلى هة جةىر إليويصيبية أك إلى اهرأة ينكحية في

ة ؛ هف البصرة إلى حفرهكت ألسبةب إصبلحيَّ  كقد كةنت ىجرة اإلهةـ الهيةجر
ية : االطهانةف عمى سبلهة دينو كديف أتبةعو في هكفع آهف ؛ فقد أحةطت بو أىهُّ 

اليجرم في العراؽ ؛ فبل  الثَّةلثظركؼ الحركب كالفتف كالقبلقؿ الكاقعة في القرف 
ّـُ  قرُّ يكةد يست أبدان فيية ؛ إذ أصبح العراؽ هفطربةن  األهف كال يستتب العدؿ العة
أبي طةىر الجنةبي  ؛ أصحةًب  (2)راهطةبيةرات القى  اإلهةـ أحهد هيددةن  هكطفي  كالبصرةي 

ةس ة هف األهراء كالههةليؾ , حتى بمغ األهر بةلنَّ كايرىـ , كاستبدَّ فيية أصحةب القكَّ 
 ةلو حدَّ عؼ بةلخميفة كعهَّ عمى نفسو حةرسةن أك خفيران , كبمغ الفُّ  قيـ كؿ  إلى أف يي 

 العجز عف فبط األهكر , فةنتشرت الفكفى كفرب الفسةد أطنةبو في العراؽ .
هة كجد يو هبةداو كعقةاده ؛ لينشرىة كمَّ عند ذلؾ قرر اليجرة كىك يحهؿ بيف جنبى  

ب كاحد , بةلراـ هف أنو عهيد ة كليست لسبدَّ فيجرتو ألسبةب عً  ؛إلى ذلؾ سبيبلن 
, كأبكه نقيب العمكييف , ككبلىهة إلى ذلؾ هف كبةر  (3)ة بةلبصرةريفيَّ األسرة العي 

 كهعو ابنو عبيداهلل ىػ(ُّٕ) أاهتية كزعهةاية كأثريةاية , فةرتحؿ عنية سنةى 

                                                 

 سػمـ, كه بػةب بػدء الػكحي , كتػةب اإليهػةف , (ُ( حديث هتفػؽ عميػو ؛ ركاه إهةهػة الهحػدثيف : البخػةرم بػرقـ)ُ)
دخؿ فيػو , كأنو ي «إنهة األعهةؿ بةلنيةت»:  سمـبةب قكلو صمى اهلل عميو ك , كتةب اإلهةرة , ( َُٕٗ)ُٓٓ) برقـ

 , كبلىهة عف سي دنة عهر بف الخطةب رفي اهلل عنو .اليزك كايره هف األعهةؿ 
ػػػهع( قػػػةؿ الشػػػيةب الخفػػػةجي : القراهطػػػة ىػػػـ طةافػػػة هػػػف الهمحػػػديف , قػػػةؿ ِ) بكسػػػر القػػػةؼ  -ةني : الًقرهطػػػيالسَّ

ء , كأصميـ رجػؿ هػف نسبة لطةافة خبيثة ؛ كىـ هف أىؿ ىجر كاألحسة -كسككف الراء ككسر الهيـ كالطةء الهيهمة
سػػكاد الككفػػة يقػػةؿ لػػو : قػػرهط . انظػػر جػػبلء العينػػيف فػػي هحةكهػػة األحهػػديف , لمعبلهػػة : نعهػػةف بػػف هحهػػكد بػػف 

 هرجع سةبؽ . اآللكسي ,  الد يفعبداهلل , أبك البركةت خير 
 . ىػ(َُِ) عمي العريفي الهتكفى بةلهدينة الهنكرة سنة سي دنةنسبة إلى جده  (ّ)
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رم بف عبيداهلل , كايرىهة هف هكاليو صٍ ىػ( كحفيده إسهةعيؿ الهمقب ببى ّّٖت:)
 . (1)قدَّركف بنحك السبعيفكحةشيتو الذيف يي 

كلئلشراؼ , لئلبقةء عمى ركابط القرابة كالهكاطنة ؛ كترؾ بعض العةامة بةلبصرة  
 هحهَّد كهـ العريض , كههف أبقةه بية : بنخهة كجةىيكاإلدارة عمى أهكاليـ الفَّ 

 هحهَّدعهكهتيـ , كفي هقدهتيـ اإلهةـ  ه حيث يقيـ أعهةهيـ كبنكؤ كالحسف كعمي كنسة
بف عيسى أخك الهيةجر الهتقدـ ذكره , كقد أعقب أخكه كبنكه الهشةر إلييـ بةلعراؽ , 

يةرة ؛ فقد زار ان بةلهكةتبة كبةلزٌ ة هستهرٌ ة كالعراقيَّ عبتيف الحفرهيَّ صةؿ بيف الشُّ كبقي االتٌ 
ىػ( , ََْ : خيو عمكم)تجديد بف عبداهلل بف أحهد بف عيسى العراؽ بإشةرة هف أ

 . (2)يةرة قبض أهكاليـ بةلبصرة كتصريفيةككةف هف جهمة هيةـ تمؾ الز  
فزار  ؛هف العراؽ إلى الهدينة الهنكرة  جو الهيةجراتَّ كعف سيةؽ تمؾ اليجرة فقد  

ة ؛ الفطراب حبؿ األهف , هآثرىة كهكث بية سنة , كلـ يتهكف هف الحج كدخكؿ هكَّ 
يقمقو كال يعجبو , كىك هف أسبةب ىجرتو هف العراؽ كةف كىذا االفطراب ىك الذم 

ريث بةلهدينة حتى إذا ىدأت الفتنة ؛ فتنة القراهطة الذيف ىةجهكا , فمـ يسعو سكل التَّ 
تبةحكا سةء , كنيبكا األهكاؿ كاسةج , كقتمكا هنيـ آالفةن هؤلفة هف الرجةؿ كالن  جَّ الحي 

الببلد , كذلؾ يجرم كالهيةجر كأتبةعو بةلهدينة تصميـ األخبةر الهؤسفة , حتى إذا 
ة حةجةن ىك كهف هعو , قصد هكَّ  ىدأت الفتنة كهة قمنة , كأهكنتو الفرصة فيهة بعد ...

 . (3)ىػ(ُّٖكا سنة )فحجُّ 

                                                 

 (.َُٗ-َُٖفيةء كعبداهلل نكح , هرجع سةبؽ ص) هحهَّداإلهةـ الهيةجر ل( ُ)
هػػة(  , ذكػػر ُٕٓ-ُٔٓ/ُ( أدكار التػػةري  الحفػػرهي , لمشػػةطرم , هرجػػع سػػةبؽ  )ِ) عمػػكم بػػف طػػةىر  العبلَّ

ػدالحييد ابف الشي  أبي بكر بف سةلـ أخبره بأنػو سػةر إلػى العػراؽ هػع السػيد  هحهَّدأف السيد  الحدَّاد بػف عقيػؿ  هحهَّ
ابف يحيػى , فمهػة دخػبل البصػرة قػةبميـ بعػض شخصػيةتية كسػأليـ عػف أسػهةايـ كشػرفيـ , كىػؿ يينسػبكف إلػى السػيد 
أحهد بف عيسى ؟ فقةلكا : نعـ , فسةر بيـ إلى حةفة الفرات التي هف الجةنب اآلخر الذم يمػي إيػراف , كأراىػـ بيتػةن 

ش كتػػةب )الطريقػػة العمكيػػة , النشػػأة كاالهتػػداد ( لؤلسػػتةذ هنيػػر كقػػةؿ ليػػـ : إنػػو بيػػت اإلهػػةـ الهيػػةجر ا.ىػػػ هػػف ىػػةه
( , جهعية السػيد ِْص)« السيرة الذاتية لمحبيب عمكم بف عبيداهلل السقةؼ»؛ نقبلن عف كتةب ( ِٗ, ص)بةزىير 

 عمي بف هحسف السقةؼ .
 ( .َُٗص), فيةء شيةب كأحهد نكح ,  هرجع سةبؽ  هحهَّد( الهيةجر إلى اهلل , لّ)
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صؿ بو , كالذم يظير أنو قد اتَّ  (1)يكا تكَّان إلى اليهف فحفرهكتكهنية تكجَّ  
, كذكركا لو حةؿ  السُّنَّةأفراد هف أعيةف الهتردديف إلى العراؽ هف الحفةـر أىؿ 

يمتفكف حكلو , كيفـ إليو , كأنيـ ينقصيـ رايس  السُّنَّةالقطر كأىمو كهف بو هف أىؿ 
ف هنيـ كيككف سندان ليـ , كأنو لك جةءىـ الجتهعكا كقكم أهرىـ كارتفع شأنيـ ك الهتفرق

, كىذا الرأم ههة يرجحو  (2)أف يككف جرل في ذلؾ هداكالت كهعةىدات, كييحتهؿ 
البةحث ؛ كذلؾ لبعد حفرهكت كبعد التَّكاصؿ بينية كبيف الحجةز أك العراؽ , كلعؿ 
الحفةـر الذ يف التقةىـ شجَّعكه لمرَّحيؿ بحفرهكت ؛ عسى أف يجهع اهلل عمى يديو 

جهع اهلل تعةلى بيف أىؿ يثرب بهقدـ  كيدم أكالده الشأف الحفرهي بعد تهزقو ؛ كهة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )؛ قةؿ تعةلى :  سمـصمَّى اهلل عميو ك  هحهَّد سي دنةجد ه 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

هثؿ  ألفَّ , ك    (3)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
الهيةجر في هركزه كشيرتو ككجةىتو إنهة يككف هخطكبةن كهطمكبةن ؛ كهة أنو بدكره 

شر هبةديو بيف ػيبحث عف الهكفع الذم يطيب لو كييدأ فيو , كيتهكف لو أف ين
 . وػأىمي

ذا عدنة إلى العكااؽ التي اعترفتو   في بةدئ األهر لبلستقرار بحفرهكت كا 
عميو ؛ لزحزتو عف اإلقةهة بحفرهكت , كفي ذلؾ  ب األبةفييفبرز لنة هنية تألُّ 

ة ؛ كهة تسرب إليية الهذىب هف اإلقميـ العيد تكةد حفرهكت تككف كمية أبةفيَّ 
كالجهةعة  السُّنَّةأف أىؿ  , ايرالعيهةني ؛ بكازع تبعيتية سيةسيةن لسبلطيف عيهةف 

                                                 

هػةكهػف قػةؿ بػذلؾ ىػػ( , ُّٖلو إلػى حفػرهكت كػةف سػنة)ىنة يظير أف اإلهػةـ الهيػةجر تػةري  كصػك  (ُ)  العبلَّ
هػة عبػداهللعمػكم بػف طػةىر  يػذىب إلػى أف اإلهػةـ الهيػةجر إنهػة قػدـ إلػػى  ًبٍمفًقٍيػو بػػف حسػف الحػدَّاد لكػف تمهيػذه العبلَّ
هيةجر هكث في حفرهكت بعد ىجرتػو إلييػة ىػ( , كاستدؿ بنص تةريخي يقكؿ : إف السيد الّّّحفرهكت سنة)

ىػ( , انظر جيكد فقيةء حفرهكت فػي خدهػة الهػذىب الشػةفعي ّْٓ( عةهةن فقط ؛ أم : قبؿ كفةتو سنة)ُِهدة )
 ـ( .ََِٗ-ىػ َُّْ( , ط)دار الفتح لمدراسةت كالنشر( , )ِٓٓ/ُأبي بكر بةذيب , ) هحهَّد, لمدكتكر 

( , ط: ٕٔىػ( , ص)ُِّٖ)ت  الحدَّادتةري  , لمعبلهة عمكم بف طةىر جني الشهةري  جكاب أسامة في ال (ِ)
هةىػ( , كانظر تعميؽ ُّْْتريـ لمدراسةت كالنشر ) رحمة األشكاؽ »ىػ( عمى كتةب ُّّْعبداهلل السقةؼ) العبلَّ

 ىػ( .ُُْٓ: ) ُ( , طّٓص)« , العمكية السَّةدةالقكية إلى هكاطف 
 ( .ْٔ-ّٔسكرة األنفةؿ , اآليتةف رقـ ) (ّ)
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في استيطةف يعة بحفرهكت كاليهف اجتهعت كمهتيـ عمى نصرتو كتثبيت قدهو كالش  
 .  (1)حفرهكت

ىػ( بية ّْٓ) تكفي سنة إلىأكالده ك بحفرهكت ىك  اإلهةـ الهيةجر استقرَّ   
عمى أىمو كذكيو ابنو  ؼه هعركؼ في جبمية الجنكبي , كخمى ة , كقبر سى ي  بهنطقة الحيسى 

فيية في نفس البياة  داهلل بف أحهد بف عيسى الذم نشأ في البصرة , كشبَّ ياإلهةـ عب
 بعد أفىةجر هع أبيو إلى حفرهكت , ك كقد كةف التي كصفنةىة في ترجهة أبيو , 

هؿ كاشترل فيية عقةرات , كألقى بية عصة إلى قرية سي  سة انتقؿتكفي كالده بةلحيسي  
  . (2)ىػ(ّّٖ) ةر حتى تكفي بية سنةالتسيَّ 
 
 :  ثماثة أبناء ؛ ىم ىذاكان لعبيداهلل وقد  
ـ هف أبيو كأخيو عمكم تعمَّ  ؛كاية صرة ؛ هعركؼ بسعة العمـ كالر  كلد بةلبى  ري :ص  ب  
ب لمفتكل ص  و عمى كثير , كبرع في العربية كالحديث كالفقو حتى ني ب بيهة كتفقَّ كتأدَّ , 
 دريس .كالتَّ 

ب بيـ , كسهع هف خبلاؽ ـ هف كالده كأخكانو كتأدَّ لد بحفرهكت , كتعمَّ كي  جديد :
 . (3)كاليهف كالحجةز كالعراؽ كاألحسةء كظفةر بحفرهكت
ليو ينتهي عمكيك  الرَّابعي بعد القرف كم , تكف  ي بعمى ؿ هف سه  كىك أكَّ  عموي : , كا 

ندكنيسية كجةراتية كايرىة , كقد استقر ىؤالء  (4)حفرهكت كاليند كالحجةز كأفريقية كا 
 .بلثة بكادم حفرهكت ىـ كذريتيـ لثَّ ا

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٔ(  رحمة األشكاؽ القكية , ص)ُ)
فػػػػي ذكػػػػر بمػػػػداف حفػػػػرهكت , لمعبلهػػػػة  قػػػػكت( , هرجػػػػع سػػػػةبؽ , إداـ الُْٔ/ُ( أدكار التػػػػةري  الحفػػػػرهي)ِ)

لػػػػى  ( ُْٖ( , )ُٖٕص)ىػػػػػ( , ُّٕٓعبػػػػدالرحهف بػػػػف عبيػػػػداهلل السػػػػقةؼ)ت , ط : دار الهنيػػػػةج , الطبعػػػػة األكَّ
عبيػداهلل بػف أحهػد كأبنػةؤه الثبلثػة , لمحبيػب  سػي دنة, كانظػر كتػةب ترجهػة لبنةف  –ركت بي,  ـ(ََِٓ -ىػ ُِْٓ)

 أبي بكر الهشيكر . 
 : (  كلمحبيب أبي بكر العدني الهشيكر حفظو اهلل تعةلى رسةلة عف ذرية اإلهةـ جديد بف عبيداهلل سهةىةّ)
  .ـ( ََِِ -ىػ ُِِْطيبعت سنة )« , بنك جديد»

عبيداهلل كابنةؤه الثبلثة ,  سي دنة( , هرجع سةبؽ , َُّ-َُِفيةء كعبداهلل نكح ) هحهَّدالهيةجر ل( اإلهةـ ْ)
 -ىػ ُِِْ, فرع الدراسةت كخدهة التراث , )ُ( , طِٔ( , )ُِلمحبيب أبي بكر العدني الهشيكر , ص)

 ـ(.ََِّ
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, كآؿ بصرم في  (1)آؿ جديد عمى رأس القرف السةدس اليجرم كقد انقرض 

داهلل بف الهيةجر إلى ي, كبقيت ذرية عمكم بف عب( 2)القرف السةدس اليجرم تقريبةن 
كقد تفرقكا في أنحةء الهعهكرة , نةشريف لئلسبلـ هشةركيف في نشر  كىـ يكهنة ىذا ,

, كاليزاؿ كثير هنيـ هستقران بكادم حفرهكت  الد يفالعمـك , هكتسبيف لخيرات الدنية ك 
؛ إلى ىذه المحظة , كبنك عمكم ىؤالء ىـ الذيف سهكا آؿ بةعمكم ؛ كهة ذكر البةحث 

اإلهةـ  سي دنةيـ ىـ البةقكف هف ذرية ألنَّ ؛ بيـ بحثو كلذا فقد خصص البةحث 
 .الهيةجر رحهو اهلل تعةلى 

  

                                                 

 . ( هرجع سةبؽٗٔ( الهعجـ المطيؼ ص)ُ)
 أنيـ انقرفكا في أكؿ القرف السةبع اليجرم . : (ّٔ/ُشهس الظييرة  )( , كفي َٔص) نفسو , ( الهرجعِ)
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 اعموي :آل ب السَّادة: عقيدة  الرَّابعالمطمب 
, كالجهةعة   السُّنَّةأىؿ  فؽ هذىبعمى كً آؿ بةعمكم  السَّةدةلقد كةنت عقيدة 

, كقد   رحهو اهلل تعةلى ىػ(ْٓٔ : )ت هذىب اإلهةـ أبي الحسف األشعرمكعمى كفؽ 
طكااؼ أىؿ السنة ثبلثة أشةعرة قةؿ اإلهةـ تقي الديف عبدالبةقي البعمي الحنبمي : )

اعمـ : )ابف السبكي في شرح عقيدة ابف الحةجب اإلهةـ قةؿ , ك  (1)(كحنةبمة كهةتريدية
 , ستحيؿهة يجب كيجكز كيد كاحد فيعتقى فقكا عمى هي أىؿ السنة كالجهةعة كميـ قد ات أفَّ 

كبةلجهمة فيـ  ,ىنةلؾ  ية هةي لهةدم الهكصمة لذلؾ أكفبكاف اختمفكا في الطرؽ كاله
هف  دلة السهعيةيـ األاكهعتهد هبةد, أىؿ الحديث  : كؿاأل : بةالستقراء ثبلث طكااؼ

كىـ ؛ أىؿ النظر العقمي كالصنةعة الفكرية : الثةنية , هةع جالكتةب كالسنة كاإل
الحنفية أبك   يكش م ,االشعرية أبك الحسف األشعر   يكش, ية فنحشعرية كالاأل

النظر كالحديث في م , كالثةلثة : كىـ الصكفية كهبةدايـ هبةدئ أىؿ ديالهةتر  هنصكر
 .(2)البداية كأىؿ الكشؼ كاإلليةـ في النيةية(

 هحهَّدكتكر الدَّ يقكؿ  كعف عقيدة السةدة آؿ بةعمكم خصكصةن كحفرهكت عهكهةن  
ة في الكسط الحفرهي , أكاخر القرف )هنذ بدايةت تةري  الحركة العمهيَّ  بةذيب :

كف عف هذىب عشر الهيبلدم , كعمهةء حفرهكت ال ينفكُّ  الثَّةنيةدس اليجرم / السَّ 
كةنكا هجتهعيف عمى  ؛ األبةفيَّةكالجهةعة , خبل طةافة هف الخكارج  السُّنَّةأىؿ 

مطةف يـ عمى يد السُّ ض جهعي أنفسيـ في بعض الببلد كالقرل , كلكف سرعةف هة قيك  
تمؾ  دكرفةنتيى بذلؾ  ؛ (ىػُٗٓاشد القحطةني سنة )ني األشعرم : عبداهلل بف ر السُّ 

 . ةةريخيَّ رم عدا بعض األخبةر التَّ كجكد فك الفرقة في حفرهكت , كلـ يعد لية أمُّ 
هةىذا ك   يطمب العمـ في العراؽ ,  (ىػُٖٓ : سةلـ بف ففؿ بةففؿ )ت العبلَّ

ةن كةنت هدة إقةهتو , فقد رىة بعض الهؤرخيف بأربعيف سنة , كأيٌ قد  كيهكث هدة طكيمة يي 
ى ة , كىك تمقَّ ة شيكخ حفرهكت في تمؾ الحقبة الزهنيَّ ى العمـ جمَّ بتريـ , كعنو تمقَّ  أقةـ

                                                 

عبد البةقي بف عبد البةقي بف عبد القةدر البعمي األزىرم , لمعبلهة :  العيف كاألثر في عقةاد أىؿ األثر (ُ)
ة ) , تقٌي الديف الدهشقيٌ  ,  ُ, ط تحقيؽ : عصةـ ركاس قمعجي( , ّٓص ) , ق(َُُٕ: ت , ابف فىًقيو فيصَّ

 , سكرية . دهشؽ, دار الهأهكف لمتراث ـ( , ُٕٖٗىػ َُْٕ)
بيدم الهشيكر  (ِ) إتحةؼ السةدة الهتقيف بشرح إحيةء عمـك الديف , لمعبلهة السيد هحهد الحسيني الزَّ

 ( , طبع الهطبعة الهيهنية .ٔ/ِبةلهرتفى , )
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ـ في زبيد عمى , كالقمعي تعمَّ  (ىػٕٕٓ:  بف عمي القمعي )ت هحهَّدالعمـ عف الفقيو 
يرازم سحةؽ الش  و في العراؽ عمى أيدم تبلهذة أبي إـ كتفقَّ ابف أبي عقةهة , كىذا تعمَّ 

 .أبك إسحةؽ كةف هف كبةر األشةعرة , ك  (ىػْٕٔ)ت: 
تفسير »عمى « ذيبلن »ىػ(  تفسيران جعمو ُٖٓ : )ت كهة أف لمفقيو بةففؿ 

شيير  , كالقشيرم أشعرم  « لطةاؼ اإلشةرات»الهعركؼ بةسـ  ىػ( ْٓٔ)ت  القشيرم
  : أشعريةن ؛ كهف شيكخو شةفعيةن  (ىػُُٔ:  راشد )تمطةف عبداهلل بف كهة كةف السُّ  ؛

 .(1)(كالقةاهة تطكؿ« تةري  دهشؽ»ىػ( هصنؼ ُٕٓ : )ت الحةفظ ابف عسةكر
هةي  ؼ الشَّ كقد صنَّ  بف عهر بف  هحهَّدأبك العبةس أحهد بف  الد يففيةء  العبلَّ

)زجر الهفترم عمى أبي : رسةلة سهةىة  -رحهو اهلل  -يكسؼ بف عهر القرطبي 
, كلهة  الذيف ىجكا اإلهةـ األشعرم , فيية عمى بعض الهبتدعة ردَّ  (الحسف األشعرم
 : )كاعمـ أفَّ  ظو فقةؿقرَّ  -رحهو اهلل  -بف دقيؽ العيد  الد يفي  تقي كقؼ عميية الشَّ 
نهة ىك هقرر  , كلـ ينشئ هذىبةن  ع رأيةن بدً أبة الحسف لـ يي  ,  مؼلهذاىب السَّ , كا 

بةعتبةر أنو تسةب إليو إنهة ىك نالفة ؛عهة كةنت عميو صحةبة رسكؿ اهلل  هنةفؿ
فصةر ؛ كأقةـ الحجج كالبراىيف عميو , ؾ بو كتهسَّ  مؼ نطةقةن د عمى طريؽ السَّ عقى 

ي  هرة لمشَّ  كلقد قمتي ,  ةلؾ سبيمو في الدالاؿ يسهى أشعريةن السَّ , بو في ذلؾ  لالهقتدى 
طكااؼ هف أتبةع  هأنة أعجب هف الحةفظ ابف عسةكر في عد   : اإلهةـ رحهو اهلل

كعب االستيعةب حقو الست ى, كلك كفَّ  قميبلن  كعددان  يسيران  يذكر إال نزران ي  كلـ الشَّ 
: , فقةؿ  تعةلى دينكف اهللى فإنيـ برأم أبي الحسف يي  ؛اةلب عمهةء الهذاىب األربعة 

الَّ  , كر هف اشتير بةلهنةفمة عف أبي الحسفإنهة ذى    فةألهر عمى هة ذكرت هف أفَّ كا 
 . اةلب عمهةء الهذاىب هعو

                                                 

ػدببميػكارافي , تػأليؼ د.  إسيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر اإلسبلـ كعمكهو في  اليند رصػد(ُ) أبػكبكر  هحهَّ
 . األردف , بتصرؼ يسير –ط: دار الفتح عىهةف  , (ِٖٓ) ص بةذيب ,



38 

 

عقيدتو اجتهع عميية  أفَّ  السَّبلـابف عبد  الد يف ي  شي  اإلسبلـ عزُّ كقد ذكر الشَّ  
, ككافقو عمى ذلؾ هف أىؿ عصره شي   ة كففبلء الحنةبمةة كالحنفيى ةفعية كالهةلكيَّ الشَّ 

 . (1)یر يالحص الد يفة جهةؿ الحنفيَّ   ي, كش الهةلكية في زهةنو أبك عهرك بف الحةجب
كينسب إليية هة , فية حسب هشتيةه يصن   اإلهةـ أبي الحسف األشعرم كؿ  عقيدة ك 

 , كصةر كؿ   فةتفت فيية الهؤلَّ لَّ أي  يةألنَّ  ؛ لية ان قدأك هنتً  قدان عتً سكاء هي ؛ يعجب ىكاه 
, لذلؾ تعدد عند  يقتبس هف تمؾ الهؤلفةت هة يكافقو كينسبو إلى تمؾ العقيدة

 . العقيدةالهتأخريف الحكـ عمى ىذه 
ة بةلقبكؿ تمقتو األهَّ , : أف الهنيج األشعرم ىك هنيج حؽ  كابالصَّ كالهنيج  
 . (2)كاعتنقو أكةبر عمهةء األهة اإلسبلهية, كثيرة  قركنةن 
هنذ بحفرهكت خذ بةلهذىب األشعرم في ذرية اإلهةـ الهيةجر كةف األكقد  

اتفؽ أىؿ العصر ء الهشيكريف هنيـ , كالذم البداية ؛ فقد ذكر الهؤرخكف هف أجبٌل 
رم بف صٍ رم بف عبداهلل بف بى صٍ سةلـ بف بى  اإلهةـ :ـ كأكثرىـ عمهةن عمى أنو هف خيةرى

هة؛ حيث كصفو  ىعبيداهلل بف أحهد )الهيةجر( بف عيس الخرد  هحهَّدالهحدث  العبلَّ
 قدان , التريهيُّ عتى هي  هذىبةن , األشعرمُّ  ةفعيُّ الشَّ و )ىػ( في ترجهتو  بأنَّ َٔٗ)ت : 

 .(3)(بمدان 
حفرهكت  يهتزعه , كالذيف كةنكاآؿ بةعمكم  السَّةدةة اإلهةـ الهيةجر هف ذريَّ ك 

ةن في ة كافحةن كجميٌ رىـ بةلعقيدة األشعريَّ في هجةؿ العقيدة كايرىة , ككةف هظير تأثُّ 
قطب الدعكة كاإلرشةد الحبيب عبداهلل  ؛ يقكؿفةتيـ كدعكاتيـ كهكةتبةتيـ كأشعةرىـ هؤلَّ 

صبلحو كتقديهو عمى هنيةج الفرقة عتى كعميؾ بتحصيف هي ):  (4)الحدَّادبف عمكم  قدؾ كا 

                                                 

,  ىػػػػ( ُٕٕف تقػػػي الػػػد يف السػػػبكي )ت : عبػػػد الكىػػػةب بػػػ الػػػد يفطبقػػػةت الشػػػةفعية الكبػػػرل , لمعبلهػػػة : تػػػةج  (ُ)
ػػدتحقيػػؽ : د. هحهػػكد كهػػنيج   ػػدالطنػػةحي كد. عبػػد الفتػػةح  هحهَّ ىػػػ( , النةشػػر : ىجػػر ُُّْ, ) ِالحمػػك , ط هحهَّ

( , رسػػةلة َّفػػي العقيػػدة , لمبةحػػث أحهػػد حسػػف السػػقةؼ , ص) الحػػدَّاد, كهػػنيج اإلهػػةـ لمطبةعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع 
 هةجستير , جةهعة حفرهكت .

 ( , هرجع سةبؽ .ُّهنيج اإلهةـ الحدَّاد في العقيدة , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .  ُْٖاليرر , ص) (ّ)
ىػػ( َُْْ( : كلػد بتػريـ سػنة )الحػدَّاد) هحهَّدبف أحهد بف عبداهلل بف  هحهَّداإلهةـ عبداهلل بف عمكم بف ىك  (ْ)

هػػة, كدرس عمػػى نخبػػة هػػف شػػيكخ كأاهػػة عصػػره , كفػػي هقػػدهتيـ  ىػػػ( , ُُُِ)ت  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػداهلل بػػف أحهػػد  العبلَّ
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كالجهةعة ؛ كىـ  السُّنَّةةجية ؛ كىي الهعركفة هف بيف سةار الفرؽ اإلسبلهية بأىؿ النَّ 
 . كأصحةبو سمـى اهلل عميو كآلو ك : الهتهسككف بهة كةف عميو رسكؿ اهلل صمَّ 

 السُّنَّةكأنت إذا نظرت بفيـ هستقيـ , عف قمب سميـ في نصكص الكتةب ك 
ةبعيف , حةبة كالتَّ مؼ الصةلح هف الصَّ ر السَّ الهتفهنة لعمـك اإليهةف , كطةلعت سيى 

ي  أبي ة ؛ نسبةن إلى الشَّ هع الفرقة الهكسكهة بةألشعريَّ  الحؽَّ  ت أفَّ عمهت كتحققَّ 
تَّب قكاعد عقيدة أىؿ الحؽ   الحسف األشعرم   هف أىؿ كؿ زهةف  رحهو اهلل , الذم رى

شيرم رحهو اهلل ؼ ؛ كهة حكى ذلؾ أبك القةسـ القي صكُّ أىؿ التَّ  كهكةف , كىي عقيدةي 
(1)في أكؿ رسةلتو

سينييف الحي  السَّةدة, كىي بحهد اهلل عقيدتنة كعقيدة إخكاننة هف  
 سمـى اهلل عميو ك , كعقيدة أسبلفنة هف لدف رسكؿ اهلل صمَّ  الهعركفيف بآؿ أبي عمكم  

  . (2) (إلى يكهنة ىذا
ؿ اعتهةد العقيدة األشعرية ىػ( يعم  ُُِّ)ت  الحدَّاداإلهةـ  أفَّ البةحث الحظ قد ك 
ف كزهةف , كىي عقيدة أىؿ هف أىؿ كؿ هكة عقيدة أىؿ الحؽ  ) كهة قةؿ :ية ألنَّ ؛ 
ؼ هنيجةن صكُّ ة كالتَّ آؿ بةعمكم قد اعتهدكا هنيج التزكيَّ  السَّةدة أفَّ  شؾَّ  كال ( ,صكؼالتَّ 
 . ؽالخمٍ بينيـ كبيف عتبران بينيـ كبيف الخةلؽ ك هي 

سينييف الحي  السَّةدةقكلو : )كىي بحهد اهلل عقيدتنة كعقيدة إخكاننة هف  الحظى أيفةن 
 سمـى اهلل عميو ك الهعركفيف بآؿ أبي عمكم , كعقيدة أسبلفنة هف لدف رسكؿ اهلل صمَّ 

                                                                                                                                            

هةك  ىػػ( , كػكرد َُِٕيػر عهػر بػف عبػدالرحهف العطػةس )ت سيؿ بػف أحهػد بةحسػف الحػديمي , كالداعيػة الكب العبلَّ
كعبةدات أخرل يؤديية , حتى بعد أف بمػغ درجػة هػف العمػـ قيػؿ : إنيػة درجػة االجتيػةد الهطمػؽ , كقػد حظػي بطمبػة 
َـّ النفػػػع بيػػػـ , كلػػػو هصػػػنفةت كثيػػػرة هفيػػػدة , تػػػكفي رفػػػي اهلل عنػػػو كقػػػد نػػػةىز التسػػػعيف سػػػنة  كهريػػػديف كثيػػػريف عػػػ

( , أدكار التػػةري  َٓ-ِْ/ِ( , تػػةري  الشػػعراء الحفػػرهييف)َُْ-ّٔٗ/ِ: الهشػػرع الػػركم)ىػػػ( , انظػػر ُُِّ)
اةية »( , كقد أيفردت ترجهتو بةلتأليؼ ؛ هثؿ كتةب َُٓ-َُْ/ْ( , األعبلـ لمزركمي)ّّٓ-َِّ/ِالحفرهي)

لمػدكتكر هصػطفى « عشػر الثَّػةنيهجػدد القػرف  الحػدَّاداإلهػةـ »بف زيف ابػف سػهيط ,  هحهَّدلمعبلهة « القصد كالهراد
 البدكم ...كايرىة .

( , ِّ/ُىػ( , )ْٓٔالرسةلة القشيرية , لمعبلهة : عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الهمؾ القشيرم )ت :  (ُ)
 تحقيؽ : اإلهةـ الدكتكر عبد الحميـ هحهكد , كالدكتكر هحهكد بف الشريؼ , النةشر: دار الهعةرؼ , القةىرة .

ؽ اآلخرة , لمعبلهة عبداهلل بف كالهظةىرة كالهؤازرة لمراابيف هف الهؤهنيف في سمكؾ طريرسةلة الهعةكنة  (ِ)
 ـ( , كعقكدُْٗٗ -ىػ ُُْْة )الثَّةني( , ط : دار الحةكم  , الطبعة ٕٔىػ( , ص)ُُِّ)تالحدَّادكم مع

 ( , هرجع سةبؽ.ٖٗاأللهةس , ص)
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عقيدة ة ىي العقيدة األشعريَّ  بأفَّ  الحدَّادف اإلهةـ هكافح  دليؿإلى يكهنة ىذا( فيذا 
ى اهلل عميو كآلو صمَّ اهلل رسكؿ ةلح هف لدف مؼ الصَّ بؿ عقيدة السَّ  آؿ بةعمكم 
إف شةء اهلل  إلى يكهو , بؿ ىي عقيدتيـ إلى لحظة كتةبة ىذا البحث سمـكصحبو ك 

 . تعةلى
 الحدَّادان بففيمة اإلهةـ ىػ( هقرٌ ُّّّ)ت  الحػبشي هحهَّديقكؿ الحبيب عمي بف  

في  ةلحمؼ الصَّ ه هفكا عمى نيجو كسيرتو كسيرة هىف كةف قبمو هف السَّ هىف بعدى  كأفَّ  ,
 : قصيدتو التي هطمعية

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلفتح كاإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد كاإلرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًد       
 

 الحػػػػػػػػػػػػػػػدَّادثبتػػػػػػػػػػػػػػػت قكاعػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػيخنة  
 ثـ يقكؿ : 

ػػػػػػػػ فجهيػػػػػػػػعي   بعػػػػػػػػده      ريقػػػػػػػػةى ف سػػػػػػػػمؾ الطَّ هى
 

 (1)ةدهستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحكف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره الكقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
الهذككريف  السَّةدةجد  -: )ككةف اإلهةـ الهيةجر إلى اهلل  الحدَّادثـ يقكؿ اإلهةـ  

ةدؽ رفي اهلل بف اإلهةـ جعفر الصَّ ابف عمي  هحهَّدسيدم أحهد بف عيسى بف  -
 . اختبلؼ اآلراء بةلعراؽ ىةجر هنية, ك  ة رأل ظيكر البدع , ككثرة األىكاءعنيـ , لهَّ 

كلـ يزؿ يتنقؿ في األرض حتى أتى أرض حفرهكت كأقةـ بية إلى أف تكفي , 
اليفير بةلعمـ كالعبةدة كالكالية  فبةرؾ اهلل لو في عقبو ؛ حتى اشتير هنيـ الجّـُ 

كالهعرفة , كلـ يعرض ليـ هة عرض لجهةعةت هف أىؿ البيت النبكم ؛ هف انتحةؿ 
ة ؛ ببركةت نية ىذا اإلهةـ الهؤتهف , كفراره بدينو هف هكطف دع كاألىكاء الهفمَّ الب

الفتف , فةهلل تعةلى يجزيو عنة أففؿ هة جزل كالدان عف كلده , كيرفع درجتو هع آبةاو 
رحـ أو ليف كال هفتكنيف ؛ إنَّ , اير هبد  الكراـ في عمييف , كيمحقنة بيـ في خير كعةفية 

 . ة كةألشعرية فيهة تقدـتريديَّ الراحهيف , كالهة
ع عمى جهى ة الهي قده بحفظ عقيدة هف عقةاد األاهَّ عتى ف هي حص  كينبيي لكؿ هؤهف أف يي 

جبللتيـ كرسكخيـ في العمـ , كال أحسب هبتيي ذلؾ يصةدؼ عقيدة جةهعة كافحة 

                                                 

ؿالهصكف , القسـ ( ديكاف اإلهةـ الحبشي الهسهى الجكىر الهكنكف كالسر ُ) ( , ُّْ)الحكهي( , ص)  األكَّ
بف حسيف الحبشي بةعمكم الحسيني  هحهَّدعمي ابف هفتي هكة الهكرهة  الد يفهف أنفةس اإلهةـ الهجدد نكر 

بف عمي الحبشي ,  هحهَّدالحفرهي , طبع بعنةية خميفة اإلهةـ الحبشي الحبيب الهنصب عمي بف عبدالقةدر بف 
 هنيج , سياكف , حفرهكت , اليهف .: دار عهةرة ال ْط
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 : الي)تبعيدة عف الشبو , سةلهة هف األشيةء الهكىهة ؛ هثؿ عقيدة اإلهةـ اليزَّ 
ؿىػ( رفي اهلل عنو التي أكردىة في الفصؿ َٓٓ هف « قكاعد العقةاد»تةب هف ك األكَّ

التي « ةدسيَّ سةلة القي الر  »فت إلى الهزيد فةنظر في فعميؾ بية , فإف تشكَّ  ؛اإلحيةء 
 . (1)هف الكتةب الهذككر( الثَّةلثأكردىة في الفصؿ 

الي , كالتي ىي عمى عقيدة اإلهةـ اليزَّ  الحدَّاداإلهةـ  حثَّ البةحث  ييبلحظكىنة 
الي ىك أحد كبةر عمهةء اإلهةـ اليزَّ  ؛ إذ أفَّ  ة في الحقيقة عمى هذىب األشعرمهبنيَّ 

رىـ تأثُّ هف أسبةب  كلذا فإفَّ البةحث يرل أفَّ  عيةتو الهشيكرة ,جالهذىب األشعرم كهر 
 . كهؤلفةتو اليةإلهةـ اليزَّ بديد الشَّ  إعجةبيـلهذىب األشعرم بة

اإلهةـ هرا بةن في هذىب في بعض قصةاده رفي اهلل عنو  الحدَّادقةؿ اإلهةـ كقد 
 :  (2)اليكتب اإلهةـ اليزَّ  هةكأنو فياألشعرم 

 وعميػػػػػػػػػػػػػػػؾ بتحسػػػػػػػػػػػػػػػيف اليقػػػػػػػػػػػػػػػيف فإنَّػػػػػػػػػػػػػػػ
 

َـّ    كػػػػػرً نػػػػػةن بػػػػػبل ني صػػػػػةر الييػػػػػب عيٍ  إذا تػػػػػ
 وةن فػػػػػػػػػي اعتقػػػػػػػػػةدؾ إنَّػػػػػػػػػككػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػعريٌ  

 
ػػ   يػػغ كالكيٍفػػرً ةفي عػف الزَّ ىػك الهنيػػؿ الصَّ

 كقػػػػػػػد حػػػػػػػػرر القطػػػػػػػػب اإلهػػػػػػػػةـ هبلذنػػػػػػػػة 
 

ػػػػػػػػ   رً فةء هػػػػػػػػف الػػػػػػػػػفُّ عقيدتػػػػػػػػو فيػػػػػػػػي الش 
 هنعػػػػػػت ايػػػػػػري كأعنػػػػػػي بػػػػػػو هػػػػػػف لػػػػػػيس يي  

 
ػػػػػػػ   ؾ هػػػػػػػف فخػػػػػػػػرً لىػػػػػػػ ة إسػػػػػػػبلـ فيػػػػػػػةبحجَّ

هةكيقكؿ    : «ةكرانيَّ العقيدة النَّ »في هنظكهتو  (3)ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
 إهةهنػػػػػػػػػػػػػػة الهقػػػػػػػػػػػػػػداـ فػػػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػػػكؿً 

 
 ذك القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرمٌ  

)كاعمـ أف أىؿ جيتنة قةطبة  : ةؿ رحهو اهلل تعةلى في شرحو عمى ىذا البيتق 
هة ىك لككنو ي  أبي الحسف األشعرم إنَّ كف , كاعمـ أف نسبة الهذىب إلى الشَّ أشعريُّ 

مكىة , كزاد الهذىب ىك كأصحةبو بيَّنكا هنةىجيـ , ككسع أطنةب األصكؿ التي أصَّ 

                                                 

 . (ٖٔ, ص) نفسو( الهرجع ُ)
( , ص) الحدَّاد( ديكاف اإلهةـ ِ) ( , لمعبلهة عبداهلل بف عمكم َِّالهسهى )الدر الهنظـك لذكم العقكؿ كالفيـك

 . ةالثَّةنيىػ( , ط دار الحةكم , الطبعة ُُِّ)ت الحدَّاد
ػدىك الحبيب عبداهلل بف أحهد بػف عبػداهلل بػف أحهػد بػف عبػدالرحهف ابػف الفقيػو  (ّ) بػف عبػدالرحهف األسػقع  هحهَّ

ىػػ( , أخػذ عػف الشػي  َُّْبف أحهد ابف الفقيػو الهقػدـ , كلػد بتػريـ سػنة ) هحهَّدبف عبداهلل بف أحهد بف عمي بف 
هيػػذه الحبيػػب أحهػػد بػػف زيػػف الحبشػػي كالحبيػػب أحهػػد القشةشػػي الهػػدني كالشػػي  إبػػراىيـ الكػػردم كايرىهػػة , كهػػف تبل

عػػةلى , انظػػر شػػرح ىػػػ( رحهػػو الػػو تُُُِعهػػر بػػف حةهػػد الهنفػػر كايرىهػػة , كلػػو هؤلفػػةت عػػدَّة , تػػكفي بتػػريـ عػػةـ )
 .( َٔٗالعينية ص)
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فصنَّؼ في ىذا العمـ  لة اخترعية كال هذىبةن انفرد بو ؛ة كبيةنةن , كلـ يبتدع هقةحجَّ 
كاليؼ , حتى أدحض اهلل تعةلى بو حجج ؼ ليـ التَّ صةنيؼ , كألَّ التَّ  السُّنَّةألىؿ 

يـ في ذلؾ ؛ فنيسب الهعتزلة ككسر شككتيـ , ككةف يقصدىـ بنفسو كينةظرىـ كمَّ 
, كرأم الككفييف إلى  (1)هذىب الفقو عمى رأم الهدينة بذلؾ الهذىب إليو ؛ كهة نيسب

قكاليـ , فأكصى بو النةس ؛ فنيسب عمـ بي حنيفة ؛ لهة كةف ىك الذم صحح أأ
 . (2)اخترعو(أك ـ بو ؿ هف تكمَّ و أكَّ نَّ إلى األشعرم بيذه الهثةبة , ال أ الد يفأصكؿ 
آؿ  السَّةدة عمى تهسكيـ بةلهذىب األشعرم إهعةف ههة يستدؿُّ بو البةحثك 

إحيةء »: حفرهكت , كبةلذات الية هنذ دخكلية يـ عمى الكتب اليزى بةعمكم في حث  
, بؿ يكةد بعفيـ يحفظو عف ظير قمب , كلـ يينقؿ عف أحد هنيـ يكهةن  «الد يفعمـك 

اعتهدىة اإلهةـ  يَّةفتصكُّ  ة أكة أك عمهيَّ نقؿ أك هخةلفة ألفكةر عقةاديَّ  هعةرفتيـ ألم  
 . (3)زالي في كتبواليى 

 –قط  سي دنة: )أقكؿ : كهة سهعت  الحدَّادي  الحسةكم تمهيذ اإلهةـ يقكؿ الشَّ 
لو  سمـنو لـ يي إ : يقكؿ في هسألة ذكرىة اإلهةـ اليزالي – الحدَّاداإلهةـ شيخو يقصد 

يقكؿ : إف كبلهو ىك الراجح , إال ـ في هسألة كفيية كبلـ لييره فيية , بؿ كمهة تكمَّ 
في الهكازنة بيف القيةهتيف ؛ الصيرل ؛ كىي الهكت , كالكبرل ؛ كىي البعث كهة 

 سمـفقةؿ : ليس ىذا به ,  (4)(ۇئ ۆئ ۆئ) بعده , كأنو ييقةؿ في الصيرل :

                                                 

كذا في النس  , لعمية : كهة نيسب هذىب الفقو عمى رأم أىؿ الهدينة إلػى هةلػؾ , كرأم الكػكفييف إلػى أبػي  (ُ)
 حنيفة ا.ق بيةهش النسخة الهطبكعة .

النفثةت الرحهةنية في شرح الهنظكهػة النكرانيػة فػي العقيػدة القرآنيػة , لمعبلهػة عبػداهلل بػف أحهػد ًبٍمفًقٍيػو )ت :  (ِ)
 ُ( , اعتنػػػػػى بػػػػػو عمػػػػػي بػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف زيػػػػػف ًبٍمفًقٍيػػػػػو , ط : تػػػػػريـ لمدراسػػػػػةت كالنشػػػػػر , طّْٖىػػػػػػ( , ص)ُُُِ

 , حفرهكت , اليهف .ـ( , تريـ َُِٕ -ىػُّْٖ)
( , هرجع سةبؽ , كهف هؤلفةتيـ الخةصة بهدح اإلحيةء : ِٖٓ/ ُ( انظر أدكار التةري  الحفرهي , )ّ)

كتةب البخبخة الهنسكب لئلهةـ العيدركس )هخطكط( , كتعريؼ األحيةء بففةاؿ اإلحيةء لمعبلهة عبدالقةدر بف 
حيةء بيةهشو أك في أكاخره  , كانظر أيفةن الهشرع الركم شي  العيدركس , كىذا األخير ييطبع في اليةلب هع اإل

 ., هرجع سةبؽ  (ُْٓ/ِص)
 . (ْٗسكرة األنعةـ , اآلية رقـ )  (ْ)
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قةؿ ذلؾ في هة ينَّ أعةلى ذكر في اير هكفع هف القرآف اهلل سبحةنو كت لو ؛ فإفَّ 
 . (1)الكبرل(القيةهة 

ة رحهو اهلل ديَّ العق, كهف ذلؾ آراؤه ةإلهةـ اليزالي ب رىـهدل تأثُّ  كىنة نستشؼُّ 
اإلهةـ اليزالي في كتبو ينيى كبشدة عف الخكض الزااد عف الحةجة في عمـ , ك تعةلى 

بةحة في ىذا البحر الهحيط الذم هف خةض فيو العقيدة كعمـ الكبلـ ؛ خكفةن هف الس  
 المَّيـارؽ , كأكلى هة يينيى عف الخكض فيو العكاـ الذيف ينطبؽ عمييـ قكؿ القةاؿ : 

؛ إيهةنةن كإيهةف العجةاز , كلئلهةـ اليزالي هكاقؼ عجيبة في ذلؾ تظير في كتبو ؛ 
لجةـ العكاـ عف عمـ  هثؿ : الهنقذ هف الفبلؿ , كالتفرقة بيف أىؿ الكفر كالزندقة , كا 

   : (2)ةاية(قصيدتو األخرل الهعركفة بػ)التَّ في  الحدَّاداإلهةـ  قةؿ؛  الكبلـ
ػػػػػػفةتككػػػػػػف فػػػػػػي أحةديػػػػػػث   كآييػػػػػػة الص 

 
 ةً السَّػػبلهعمػػى هػػذىب األسػػبلؼ حيػػث  

ىؿ االعتقةد الحؽ هنحصر في عقيدة األشعرم ؟  الحدَّادكعندهة ساؿ اإلهةـ  
نهة فةؽ ايره لككنو  أجةب : ) عقيدتو ىي الحؽ , كهة خرج عنية فيو حؽ   كبةطؿ , كا 

 اهلل , كفكض األهر إلى اهلل (قةؿ : آهنت بةهلل , كبهة جةء عف اهلل , عمى هراد 
(3) . 

آؿ بةعمكم ىذا الهنيج  السَّةدةتيةج نالالسبب الجمي الكافح  يبلحظ البةحثكىنة 
ةن أك يككف بةطبلن , اير هتعصبيف لية بؿ ايرىة قد يككف حقٌ عقيدة األشعرية , هنيج ال

 كليس بةطبلن تهةهةن .
عمى ايره هف العمهةء أصحةب ؽ اإلهةـ األشعرم تفكَّ  الحدَّادكقد بي ف اإلهةـ 
, كيشبو قكلو ىذا قكؿ اإلهةـ  إل  و قةؿ : آهنت بةهلل ...ألنَّ الهذاىب العقةادية ؛ 

 ئالحسف لـ يبتدع رأيةن , كلـ ينش ىػ( في طبقةتو : ) اعمـ أف أبةُٕٕ)ت  السبكي
نهة ىك هقر   مؼ , هنةفؿ عهة كةنت عميو صحةبة رسكؿ اهلل ر لهذاىب السَّ هذىبةن ؛ كا 

مؼ قد عمى طريؽ السَّ تسةب إليو إنهة ىك بةعتبةر أنو عى نال؛ فة سمـصمى اهلل عميو ك 

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( َٔ/ِ, ) تثبيت الفؤاد  (ُ)

 ( .َُُ) , ص نفسوالهرجع  (ِ)
ىػ( , بذكر هجةلس القطب عبداهلل ُُِّ)ت :  الحدَّادتثبيت الفؤاد بذكر هجةلس اإلهةـ  -َُٗ(ّ)

ةر , تحرير اإلهةـ الحبيب أحهد بف ,  (ُٖٗ/ُ),  الحدَّاد جهع تمهيذه الشي  أحهد بف عبدالكريـ الحسةكم الشجَّ
  . ؿ فريبية ليهيتد , سنيةفكرا ـ( طبع فستةؾ نةشيكنُٗٗٗ -ىػ َُِْ, ) ُ, ط الحدَّادحسف بف عبداهلل 
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بو في ذلؾ ,  لجج كالبراىيف عميو , فصةر الهقتدؾ بو , كأقةـ الحنطةقةن كتهسَّ 
 . (1)ى أشعريةن(يمو في الدالاؿ يسهَّ السةلؾ سب

ىػ( في بعض كصةيةه : )اعتقةدنة اعتقةد ٖٓٔ : كيقكؿ اإلهةـ العيدركس)ت
, كىنة يرل  (2) (السُّنَّةة عمى هقتفى الكتةب ك يَّ ة , كهذىبنة هذىب الشةفعاألشعريَّ 

إلى قكلو :  (ة ...البةحث أف قكؿ اإلهةـ العيدركس : ) كاعتقةدنة اعتقةد األشعري  
كالفقو ة العقيدة األشعريَّ  ـيلسبب انتيةج فيو ذكر( السُّنَّةعمى هقتفى الكتةب ك )

 . السُّنَّةالشةفعي ؛ كىك ككنيهة عمى هقتفى الكتةب ك 
ة ة ؛ كعقةاد الشةفعيَّ ة شرعيَّ ة ىةشهيَّ أشعريَّ  )عقيدتي: حهو اهلل تعةلى ككةف يقكؿ ر 

ة ههَّ  كىذا؛  (3)ؽ بية ذلؾحق  ر ذلؾ في ألفةظ يي ككرَّ  , (السُّنَّةة أىؿ ة الصكفيَّ نيَّ كالسُّ 
ح إف شةء اهلل تعةلى ,  ة الحؽُّ يف بأنَّ أنو هة اعتهدىة رفي اهلل عنو إال كىك هكقً  يكف 
ىػ( في ٖٓٗ : )ت ي  عمياإلهةـ العيدركس ىذا يكةد يهةثؿ قكؿ أخيو الشَّ  كقكؿ
 :ة ػة اآلتي ذكرىية هنظكهتو العقديَّ نية

 فيػػػػػػػػػذا اعتقػػػػػػػػػةدٍم كاعتقػػػػػػػػػةدي هشػػػػػػػػػةيخيٍ 

 

بةًحػػػػػثً  السُّػػػػػنَّةعمػػػػػى    اليػػػػػرا كصػػػػػفًك الهى

هةكيقكؿ   الحبيب عبداهلل  سي دنة: ) كل ىػ(ُِّٖ) الحدَّادعمكم بف طةىر  العبلَّ
ىػ( عقةاد كجيزة جةهعة , كنت جعمت لية هقدهة , قمت فيية بعد الكبلـ ُُِّ)الحدَّاد

: )كلقد صدرنة ذلؾ بعقيدة إجهةلية ؛ ىي العقيدة التي كةف أسبلفنة رفي اهلل عنيـ 
خكانيـ , كهف بعي  ب هف جيرانيـ , كعكاـ بمدانيـ , كىي د كهف قري يمقنكنية أىمييـ كا 

قع , بؿ ىي كنز هف اإليهةف , هشتهمة عمى اةية الرفة عظيهة النفع , جميمة الك 
 . القكيـ الد يفالكريـ , هف  سميـ , لهة جةء بو النبيُّ كاإلذعةف , كنيةية القبكؿ كالتَّ 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٓٔ/ّالشةفعية الكبرل , لئلهةـ السبكي , )طبقةت  (1)

الككاكب الدرية كاليكاقيت المؤلؤية جةهع بعض هنةقب »( , هرجع سةبؽ , كانظر ُٗ( عقكد األلهةس , ص)ِ)
ىػ( , ُّْٔلمعبلهة عيدركس بف حسيف العيدركس )ت « , كهفةخر كهآثر ككصةية هشةىير األاهة العمكية

« رسةلة بديعة في التصكؼ»ىػ( , حيدر أبةد الدكف , اليند , كهقدهة ُِّٖبعة الفيفية )( , ط الهطَُِص)
 ـ( . َُِْ -ىػ ُُْٓدار العيدركس , ) ُ( , طُْالعيدركس , ص) هحهَّدتحقيؽ د. زيف 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٗ- ُٗ( عقكد األلهةس , ص)ّ)
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ـ عمى  سي دنةل« ةة كالكصةية اإليهةنيَّ يَّ الد ينالنصةاح »ية هف كتةب نقمنةىة بنص   
ريؼ العةرؼ د الشَّ ي  شةد , السَّ لى طريؽ الرَّ األعبلـ , كشي  اإلسبلـ , هرشد العبةد إ

 سيني , ثَـّ ىػ( , العمكم الحي ُُِّ)ت  الحدَّاد هحهَّدبةهلل : عبداهلل بف عمكم بف 
الهتقدـ « صةاحالنَّ »تي ختـ بية كتةب زنةىة بةلعقيدة الجةهعة لو أيفةن ؛ كىي الَّ عزَّ 

هةكتمؾ العقةاد التي ذكرىة  ,  (2) ...( (1)ذكرىة  أشعريَّة كمُّية . الحدَّادعمكم  العبلَّ
حكيـ قنكف تبلهيذىـ كهريدييـ عند عقد التَّ م  يي  كقد كةنكا كىـ عمى هنيجيـ الصُّكفي

هذىبنة في الفركع هذىب اإلهةـ الشةفعي , كفي األصكؿ هذىب أبي )أف يقكلكا : 
هلل العيدركس إذا ي  عبداالشَّ  كةف؛ ف (3)(الحسف األشعرم , كطريقتنة طريقة الصكفية

ه  اهلل كحدى أشيد أف ال إلو إالَّ ), كأف يقكؿ : كبة كاالستيفةر أخذ العيد يأهر الهريد بةلتَّ 
, ان عبده كرسكلو , آهنت بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو هحهَّد لو , كأشيد أفَّ  ال شريؾى 

الهمكيف ,  ه هف اهلل , كعذاب القبر كنعيهو , كسؤاؿكاليـك اآلخر كالقدر خيره كشر  
 .  النَّةرك  الجنَّةراط , ك كالبعث , كالهيزاف , كالص  

بؾ  كرسكالن , كرفيت نبٌيةن  ملسو هيلع هللا ىلص هحهَّدرفيت بةهلل ربةن , كبةإلسبلـ دينةن , كب
ةفعي , كفي هذىبنة في الفركع هذىب الشَّ :  - ثـ يقكؿ - شيخةن كاسطة إلى اهلل تعةلى

 . (4)(طريقة الصكفية األصكؿ هذىب أبي الحسف األشعرم , كطريقتنة
ىػ( في الجزء ُْٗأبكبكر بف عبداهلل العيدركس )العدني()ت  اإلهةـكذكر  

  . (1)المطيؼ نحك ذلؾ , إال أنو قةؿ : كفي األصكؿ : )شيخنة األشعرم(

                                                 

( ُْٗ-ُْٓىػ( , ص)ُُِّ, )ت الحدَّاد بف عمكم ية كالكصةية اإليهةنية , لئلهةـ عبداهللالد ينالنصةاح  (ُ)
هةـ(  , كقد شرح ىذه العقيدة ُٗٗٗ -ىػ َُِْة )الثَّةلث, ط : دار الحةكم , الطبعة   هحهَّدحسنيف  العبلَّ
يف كخةصة سمهىػ(  , قةؿ في هقدهة شرحو : ندعك الهُّٗٔىػ إلى سنة ُّٓٔهخمكؼ هفتي هصر)هف سنة 

كالهعةىد إلى استظيةرىة كتدبر هعةنيية كالتحصف بية هف الفبلالت الفةشية , كالتي يركجية النةشاة في الهدارس 
ننة نييب بةلعمهةء كالكعةظ أف يتخكلكا العةهة شيبةن كشبةنةن بةلقكؿ فيية كشرح هعةنيية ا.ىػ  أعداء اإلسبلـ , كا 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٗ( عقكد األلهةس , ص)ِ)

( , لمهؤرخ سعيد عكض بةكزير , هكتبة تريـ الحديثة , ُّٓي  الحفرهي , ص)الفكر كالثقةفة في التةر  (ّ)
 اليهف . -تريـ  -, حفرهكت  ِط
( , ُٔىػ( , ص)ُْٗالجزء المطيؼ في التحكيـ الشريؼ , لمعبلهة أبي بكر بف عبداهلل العيدركس )ت  (ْ)

 ىػ( .ُِّّفهف الهجهكعة العيدركسية , طبع سميهةف بف عبداهلل بف هرعي سمطةف شةه , الدكف اليند , )
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ف كةنكاك  , بؿ خةلفكا  فقيوفي  دكا الشةفعيَّ لـ يقم   ة في هذىبيـة شةفعيَّ صكفيَّ  ىـ كا 
كذلؾ ؿ هسةا , كلكنيـ خةلفكا األشعرم في ة في عقةادىـكأشعريَّ هسةاؿ , هذىبو في 

هة؛ كهة اشةر لذلؾ    . (2)في بعض كتبو الشَّةطرم هحهَّد العبلَّ
 القفةء عميو في تَـّ   أنَّوكهع تكاؿ الهذىب األبةفي لقركف بحفرهكت إالَّ 

ة , الفركع الفقييَّ ةفعي في ي الشَّ ن  بةنتشةر الهذىب السُّ  تهةهةن  عةبالقرف السَّ  أكاسط
 كسيتكمـ البةحث في  , (3)ي في العقيدة هنيج أبي حةهد اليزاليكهذىب األشعرم السن  

عف الهذىب األبةفي في حفرهكت ؛ هف حيث  هبحث خةص هف ىذه الر سةلة
 انتشةره كتأثيره عمى حفرهكت ثـ انحسةره كانتيةؤه .

نجد  يعة في عقةادىـ ؛اففة كالش  لهبدأ الرَّ  ؾذلك آؿ بةعمكم هنةبذكف السَّةدةك  
إلى  الحدَّاد هةـهف اإل رسةلةفي فةن في كتبيـ كهكةتبةتيـ كعةداتيـ كايرىة ؛ ذلؾ جميَّ 
و قد بمينة هة كثير في أرض اليند قةؿ : )فإنَّ  -ككةف في اليند  -د حةهد ي  أخيو السَّ 

حصؿ بيف أىمية هف هفبلت الفتف , كهة ترادؼ بية هف الببلية كالهحف , كهة قد 
تظةـ , كىذا ببلء عظيـ , كأفحش هنو كأشنع كأفظع  نالتةت كعدـ اهف الخبلؼ كالشَّ 

يخيف ؛ الصد يؽ كالفةركؽ رفي اهلل عنيهة هف ظيكر هف تظةىر ببيض الشَّ  بمينةهة 
نَّ فض الهذهـك شرعةن كعقبلن , فإنَّ ف بةلرَّ , كتديَّ  ة إليو راجعكف , كىذه ىي ة هلل كا 

 . (4)العظهى كالداىية الدىيةء(الهعصية 
الفصكؿ الهيهة »كتةب آخر لبعض هريديو : )كهة ذكرتـ هف جية كتةب  كفي

فيك كتةب هميح كليس في هطةلعتو هحذكر , « التي في هنةقب االثني عشرة األاهة
منةه كطةلعنةه , كهصن   كالجهةعة , كتخصيصيـ بذكر  السُّنَّةفو هف أىؿ كنحف قد حصَّ

كالثنةء عمييـ في  هنةقبيـعمى شيء ؛ فقد ذكر الشي  ابف حجر  يدؿُّ  هنةقبيـ ال
هذىب اليير ال يمـز هنو األخذ بو ؛ فشأف الهصنفيف كالعمهةء  , كذكري « كاعؽالصَّ »

                                                                                                                                            

( قريب هنو , ُٔيدركس ص), كفي الجزء المطيؼ لئلهةـ أبي بكر بف عبداهلل الع )      (الهشرع الركم (ُ)
 هرجع سةبؽ .

 ( , هرجع سةبؽ .ّّسيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف , ص)  (ِ)
شبكة حفرهكت عبر ,  (ِْص)( قرنةن , لمسيد عمي بف سقةؼ الكةؼ اليةشهي , ُْحفرهكت عبر ) (ّ)

 النت .
 ( , هرجع سةبؽ .َٗ/ُي  الحفرهي , ص)ر الفكر كالثقةفة في التة (ْ)
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نقؿ الهذاىب , كنقؿ أقكاؿ الهكافقيف كالهخةلفيف , كالهذككركف في الكتةب هف أكةبر 
نَّ  يفالد  ة ةلحيف , كهف أاهَّ مؼ الصَّ السَّ  هة الهحذكر حصر اإلهةهة الظةىرة ؛ كهة , كا 

يةكـ كجعمنة هف الذيف ىداىـ لهة اختمؼ فيو هف  بوتقكؿ  الفرقة الهخةلفة , كفقنة اهلل كا 
ف فيو هدل , كسيعقد البةحث إف شةء اهلل تعةلى هبحثةن هستقبلن يبي   ((1)الحؽ بإذنو

يعة الهخةلفيف اففة كالش  آؿ بةعمكم كهف انتسب لهدرستيـ لهبدأ الرَّ  السَّةدةرفض 
 كالجهةعة . السُّنَّةألىؿ 

هة قةؿ )ت  الحدَّادالحبيب عمكم بف أحهد بف الحسف بف عبداهلل بف عمكم  العبلَّ
 ىػ(  :ُُِّ)ت  ىػ(في قكؿ جده الحبيب عبداهللُِِّ

 كالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب الهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكيوي                  
 

 (2)نػػػػػػػػػػػصَّ الكتػػػػػػػػػػػةبي كصػػػػػػػػػػػرَّحى الخبػػػػػػػػػػػري  
بعو كآبةاي هف كالجهةعة , أتَّ  السُّنَّة) كالهذىب الهستقيـ ؛ أم : هذىب أىؿ :   

كرحهة اهلل كبركةتو , كعمي كالحسيف , إلى كةفة أصكلو  السَّبلـه عميو لدف جد  
 .  انتيى (3)كأسبلفو العمكييف(

ىػ( نقبلن عف  َُِٗ)ت  هحسف بف عمكم بف سقةؼ السقةؼالحبيب  كذكر
بف عمي خرد العمكم  هحهَّدد ي  هة الهحدث السَّ لمعبلَّ « الفكم يةءارر الب»

ىػ( ّّٖعبيداهلل بف أحهد بف عيسى)ت  سي دنةف):  (4)ىػ( قكلؤَٗالحسيني)ت 
: س ؛ لقكؿ اإلهةـ سفيةف ةهثميـ في النَّ  كذريتو , كىـ أشراؼ حسينيكف يهنيكف , عزَّ 

, كطريؽ ىؤالء  (5)ين  السَّ  يؼػر ر هنيـ الشَّ كذكى  -أم : قؿَّ كجكدىـ  -كا خهسة عزُّ 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ.ّٕٔ-ّّٔ/ِ, ) الحدَّادهكةتبةت اإلهةـ  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِٕ, ص) الحدَّادديكاف اإلهةـ  (ِ)
(ّ) 
ارر البيةء الفكم كدرر الجهةؿ البديع البيي , في ذكر األاهة األهجةد , كالعمهةء العةرفيف النقةد ,  (ْ)

لشي  جديد كبني الشي  عمكم بني الشي  عبيداهلل بف كالفقيةء الهبرزيف األسيةد , هف بني الشي  بصرم كبني ا
( , هف دكف ذكر دكر نشر ُٗبف عمي خرد , ص) هحهَّدالشي  أحهد بف عيسى األشراؼ الحسينييف , لمعبلهة 

 . ـ(ََِٕ-ىػ ُِْٕ, )
يةؾ نستعيف ذكر ىذه الركاية اإلهةـ ابف القيـ في كتةبو (ٓ) ,  هدارج السةلكيف بيف هنةزؿ إيةؾ نعبد كا 
الكتةب العربي  ـ( , النةشر: دارُٔٗٗ-ىػُُْٔ, ) ّالهعتصـ بةهلل البيدادم , ط هحهَّدتحقيؽ : ,  (ُّْ/ِ)

 كفقير شةكر,  كاني هتكافع , كفقيو صكفي , أعز الخمؽ خهسة أنفس: عةلـ زاىدبمفظ : ) ؛, بيركت , لبنةف 
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يـ حقيقة سةدة قةدة ية أنَّ صةؼ بديَّ ألنَّ ة , يعرؼ ذك اة , كأخبلقيـ نبكيَّ ني  الهذككريف سي 
 .( , أشراؼ ذك إنصةؼ كاتصةؼ

ة هػف اثنػةف ليػـ الهنَّػ) :  ىػػ(ُُِّ)ت  الحػدَّادثـ قةؿ نػةقبلن عػف الحبيػب عبػداهلل  
؛ خػػرج بيػػـ هػػف الفػػتف كالبػػدع ,  ىػػػ(ّْٓ)ت  أحهػػد بػػف عيسػػى سػػي دنةآؿ أبػػي عمػػكم : 

 السبلح هؿيـ هف حسمه ىػ(ّٓٔ)ت ـكالفقيو الهقدَّ 
(1). 

ػػفةتينيػػكف عػػف عمػػػـ الكػػبلـ , كيأخػػذكف فػػي آيػػػةت  كسػػمفنة كأحةديثيػػة , كفػػػي  الص 
نزيػػو شػػبيو , هػع اةيػػة التَّ كييػؼ كالتَّ فكيض كالتسػميـ كاإليهػػةف , كعػػدـ التَّ الهتشػةبيةت بػػةلتَّ 

فػػػي هجهػػػكع  الحػػػدَّادقػػػديس , كتعظػػػيـ جةنػػػب األلكىيػػػة , كقػػػد قػػػةؿ الحبيػػػب عبػػػداهلل كالتَّ 
و يقػػكؿ : آهنػػت بػػةهلل كبآيػػةت اهلل ألنَّػػ؛  شػػعرمإنهػػة أخػػذنة بقػػكؿ األ)كبلهػػو هػػة هعنػػةه : 

عػػػف رسػػػكؿ  كبرسػػػكؿ اهلل , كهػػػة جػػػةء عػػػف رسػػػكؿ اهلل , عمػػػى هػػػراد اهلل كعمػػػى هػػػة جػػػةء
 .  اهلل... أك كهة قةؿ , كقد طةؿ عيدم بو

كىػي عقيػدة جةهعػة عمػى هػة كػةف عميػػو  -« اإلبةنػة»األشػعرم قػد قػةؿ فػي  كاإلهػةـ
كجهمة قكلنة : إنة نقر بةهلل , كهبلاكتػو ككتبػو , كرسػمو , كبهػة جػةءكا ):  -سمؼ األهة 

, ال نػػرد هػػف  سػػمـميػػو ك صػػمى اهلل ع , كهػػة ركاه الثقػػةت عػػف رسػػكؿ اهلل بػػو هػػف عنػػد اهلل
 (ذلؾ شياةن 

كال نبتػدع فػي ديػف اهلل هػة لػـ يػأذف لنػة , كال نقػكؿ عمػى ), كقػةؿ أيفػةن :  (2)
كالقػػػرآف عمػػػى ظػػػةىره , كلػػػيس لنػػػة أف نزيمػػػو عػػػف ), كقػػػةؿ أيفػػػةن :  (3)(اهلل هػػػة ال نعمػػػـ

                                                                                                                                            

( , كييبلحظ فرؽ الهعنى ؛ فةلركاية التي ذكرىة اإلهةـ ابف القيـ عنو تفيد عزة النفس كليس العزة كشريؼ سني ,
 , بهعنى الندرة 

( , هرجع سةبؽ , كتعريؼ الخمؼ بطريؽ السمؼ , ْْ/ِهةـ الحدَّاد , )تثبيت الفؤاد بذكر هجةلس اإل (ُ)
ـ( , كانظر عقكد األلهةس , ُٖٗٗ -ىػَُْٗ, ) ِ( , طَُّلمحبيب هحسيف بف عمكم السقةؼ , ص)

 ( , هرجع سةبؽ .ِٗص)
اإلبةنة عف أصكؿ الديةنة , لمعبلهة أبك الحسف عمي بف إسهةعيؿ بف إسحةؽ بف سةلـ بف إسهةعيؿ بف  (ِ)

ىػ( , ُّٕٔ, ) ُ, ط ( ُِص)ىػ( , ِّْعبد اهلل بف هكسى بف أبي بردة بف أبي هكسى األشعرم )ت : 
 كد , النةشر: دار األنصةر , القةىرة , هصر .تحقيؽ : د. فكقية حسيف هحه

 (.َّ-ِٗ, ص) الهصدر نفسو(ّ)
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الَّ ظةىره إال لحجَّ  نزيػؿ الكػبلـ كال يجػكز لنػة أف ), ثـ قػةؿ :  (1) ( فيك عمى ظةىرهة , كا 
 . (2)(ة كال برىةفعف حقيقتو بيير حجَّ 

كالجهةعػة هػف  السُّػنَّةأف تعتقد أف هة صرح بو سمفؾ هف أنيـ عمػى هػذىب  كعميؾ
كصػػدؽ ؛ لػيس فيػو تأكيػؿ كال يدخمػو تخصػيص , كال يسػػهع  لػدف آبػةايـ إلػى اليػـك حػؽ  

 ةلنَّقػؿثةبػت لػدييـ ب ف هة قػةلكهأهعو قكؿ هعترض , كال نقد نةقد , كال تكذيب هفتكف , ك 
ػػ قكؿلنُّ أبػػةن عػػف أب , كخمفػػةن عػػف سػػمؼ , هؤيػػد بػػة ريحة الكافػػحة الهسػػندة فػػي كتػػب الصَّ

ثنػػػػػةء القرابػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػحةبة , كثنػػػػػةء الصػػػػػحةبة عمػػػػػى »الحػػػػػديث ؛ كهػػػػػة فػػػػػي كتػػػػػةب 
 . كايره (4)((3)ةالقراب

ة األهَّػف سةدتنة آؿ بػةعمكم قػد أجهعػت ةـ الهشيكريف : إكقد قةؿ بعض عمهةء الشَّ 
نسػػبةن  النُّبػػكَّةة فػػي سػػةار األعصػػةر كاألقطػػةر عمػػى أنيػػـ هػػف أصػػح أىػػؿ بيػػت يَّػػهحهَّدال

 السُّػػػػنَّةيػػػػـ هػػػػف أىػػػػؿ ك أكثػػػػرىـ عمهػػػػةن كعهػػػػبلن كففػػػػبلن كأدبػػػػةن , كىػػػػـ كمُّ , كأثبػػػػتيـ حسػػػػبةن 
رفػػي اهلل عنػػو , هػػع كثػػرتيـ إلػػى درجػػة ال  ةفعي كالجهةعػػة , عمػػى هػػذىب إهةهنػػة الشَّػػ

, كهػػع هجػػةكرة ببلدىػػـ كىػػي بػػبلد حفػػرهكت إلػػى ( 5)عػػف هاػػة ألػػؼ إنسػػةفيقمػػكف فييػػة 
 . (6)هة ببلد اليندقيـ في سةار الببلد كالسي  , كهع تفرُّ  الزَّيديَّة

                                                 

 (.َْ, ص) الهرجع نفسو (ُ)
 , نفس الصفحة. الهرجع نفسو (ِ)
تحقيؽ : ,  (ِّٓ/ِ) ,بيية الكعةة في طبقةت الميكييف كالنحةة نسب اإلهةـ السيكطي ىذا الكتةب في (ّ)

)   لئلهةـ ىبة اهلل بف عبداهلل بف سيد الكؿ  ة , صيدا , لبنةفأبك الففؿ إبراىيـ , النةشر: الهكتبة العصري هحهَّد
كأكليةؤه , هكقؼ أىؿ  سمـىػ( , كنسبو صةحب كتةب ) آؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك ٕٗٔالقفطي الشةفعي )ت 

ؿ فقو الشيعة كفقييـ( كىك بحث لخصو ككتبو كالشيعة هف عقةادىـ كففةاميـ كفقييـ كفقيةايـ , أصك  السُّنَّة
بف قةسـ , نسب ىذا البةحث ىذا الكتةب إلى الحةفظ أبي الحسف القطني , كقةؿ  هحهَّدبف عبدالرحهف بف  هحهَّد

( , كذكر أنو كجده ِّٕ: إنية هكجكدة كىي الجزء الحةدم عشر  في هكتبة الشي  حهةد األنصةرم بةلهدينة برقـ)
 . (ٕٔىرية بدهشؽ .ا.ىػ ص)في الهكتبة الظة

 ( , هرجع سةبؽ .ٕٖعقكد األلهةس , ص) (ْ)
ال فإف عددىـ في عيد  (ٓ) هةلعؿ ىذا التقدير في العدد حسب التخهيف , كا  النبيةني هطمع  القةاؿ ؛ كىك العبلَّ

العشر اليجرم قد فةؽ ذلؾ بكثير ؛ كهة يدؿ عمى ذلؾ أفكاج الهيةجريف هنيـ في هشةرؽ األرض  الرَّابعالقرف 
 كهيةربية.

( , ِٓىػ( , ص)َُّٓ, لمعبلهة يكسؼ بف إسهةعيؿ النبيةني )ت  السُّنَّةفي أذكةر الكتةب ك  الجنَّةريةض (ٔ)
 هرجع سةبؽ .
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ت : ) ئلهةـ اليةفعيل هنظكهة عقيدةن ىػ( ٖٓٔ : )ت كصؼ اإلهةـ العيدركس كقد
(1)السُّنَّةىػ( بأنية عقيدة أىؿ ٖٕٔ

فهنة لعقيدة اإلهةـ تهكيؿ ىي هف بحر الطَّ , ك  
 .األشعرم 

 : )ت يركردمالسَّ الشَّي  بعض تبلهيذه بةعتهةد عقيدة  الحدَّاداإلهةـ  كقد أهر
كهة  ؛ كذلؾ ألشعرمعمى هذىب اإلهةـ ا, كىي  «أعبلـ اليدل»ةة ىػ( الهسهَّ ِّٔ

 الحدَّادكاإلهةـ  , (2) ىػ(ٖٕٔ: )ت  اليةفعي ي عقيدة الشَّ ىذه العقيدة أهر آخر بحفظ 
بةعمكم , كال تزاؿ كتبو كدككاينو تيقرأ كيستشيد بية ييعتبر أحد الهجدديف لطريقة آؿ ن 

آؿ بةعمكم في حفػرهكت كخةرجية  السَّةدة ركس التي يعقدىةفي اةلب الهجةلس كالدُّ 
هنيـ اعترض عمى شيء ههة في كتبو  يكهةن عمى ذىف البةحث أف أحدان  , كلـ يهرَّ 

العيدركس الشَّي  هنية عمى هة ذكره  الحدَّادكقد اقتصر اإلهةـ  ,ىة اير  كفي العقيدة أ
هف دكف  قةاهة عمى هنيج العقيدة األشعرية , ت؛ كىي  (3)«الكبريت األحهر»في 

اإلهةـ أبي الحسف األشعرم كعمهةء األشةعرة تتبعنة كتب فيهة لك  أف تخرج عنية
 ة كاير ذلؾ .يهكشركحكالسنكسية ةلجكىرة ك؛ الهتقدهيف كالهتأخريف 

هػػةألخيػػو ىػػذا ك  هنظكهػػة فػػي   ىػػػ(ٖٓٗ: )ت  (4)كرافعمػػي بػػف أبػػي بكػػر السَّػػ العبلَّ
 :  (1)ةآخرى في قةؿ ة ؛هجةهع العقيدة األشعريَّ  تنتفهَّ  كذلؾالعقيدة 

                                                 

الكبريت األحهر كاألكسير األكبر في هعرفة أسرار السمكؾ إلى همؾ الهمكؾ , لئلهةـ عبداهلل بف أبي بكر  (ُ)
 سيد سمطةف , دار جكاهع الكمـ , القةىرة , هصر . هحهَّدتحقيؽ د . ,  (ٖص)ىػ( , ٖٓٔالعيدركس )ت : 

هةت كالقصةاد الهشتهمة عمى الحكـ الهسهةة : جةهع الهكةتبةت كالكصةية كالكم الحدَّادهكةتبةت اإلهةـ  (ِ)
اإلهةـ العةرؼ بةهلل قطب الدعكة كاإلرشةد شي  اإلسبلـ الحبيب  سي دنةكالفكااد كالهنةفع كالهراشد , هف أنفةس 

,  ُط,  (ُٓٓ/ِ)ىػ( , ُُِّالعمكم الحسيني الحفرهي التريهي )ت :  الحدَّاد هحهَّدعبداهلل بف عمكم بف 
لحةكم لمطبةعة كالنشر , بيركت لبنةف , دار السنةبؿ لمطبةعة كالنشر كالتكزيع , ـ( , دار اَُِْ -ىػُّْٓ)

 دهشؽ , سكرية .
األحهر , لئلهةـ العيدركس , كالكبريت ( , ٖٗكعقكد األلهةس , ص),  (ّْٕ/ُ), ص نفسو( الهرجع ّ)
, ىذه األبيةت هكجكدة فهف قصيدة طكيمة لمعبلهة عبداهلل بف أسعد اليةفعي سهةىة )شهس اإليهةف(  (ٖص)

ليةء كالنةسكيف  ذكرىة في كتةبو : اإلرشةد كالتطريز في ففؿ ذكر اهلل تعةلى كتبلكة كتةبو العزيز , كففؿ األكَّ
 ـ( .ََِٕ -ىػ ُِْٕدار الهنيةج , ) (  , تحقيؽ الشي  أنس الشرفةكم ,  ط :ّْٕكالفقراء كالهسةكيف , ص)

كػةف هػف العمهػةء الهحققػيف , كعهػدة  ,راف ابف الشي  عبدالرحهف السقةؼ ىك الشي  عمي بف أبي بكر السك (ْ)
لػػد سػػنة ) ة هػػف عهػػره , الثَّةلثػػىػػػ( بتػػريـ , كتػػكفي كالػػده كىػػك فػػي ُٖٖاألدب كالشػػعر الصػػكفي فػػي ذلػػؾ العصػػر , كي

ىػػ( , ك أخػذ عػف الشػي  سػعد بػف ّّٖىػ( عهيهػة اإلهػةـ الهحفػةر)ت ٖٓٔدركس)ت فكفمو هع شقيقو اإلهةـ العي
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 فيػػػػػػػػػػػذا اعتقػػػػػػػػػػػةدٍم كاعتقػػػػػػػػػػػةدي هشػػػػػػػػػػػةيخيٍ 
 

بةًحػػػػػػثً  اليػػػػػػراعمػػػػػػى السُّػػػػػػنَّة    كصػػػػػػفًك الهى
ـٍ قػػػػػػػػػدكةه بةلهصػػػػػػػػػطفى هػػػػػػػػػٍع تهكػػػػػػػػػفو    ليػػػػػػػػػ

 
ػػػػػبلة هػػػػػٍع صػػػػػحةًب الهػػػػػكارثً    عميػػػػػًو الصَّ

 .يخيف الجميميف بةلرفة كالقبكؿ لشَّ ى تمؾ القصيدتيف هف أتى بعد ىذيف اكقد تمقَّ  
هة شي  بف عبداهلل  شػرح ىػػ( حفيػد اإلهػةـ العيػدركسَٗٗ)ت  (2)كسالعيدر  كلمعبلَّ

 ىػراالزَّ  العقيػدة بشرح )الفكز كالبشرل في الدنية كاألخرل : سهةه عمى قصيدة الشي  عمي
(3)فيػة , كلػـ يعتػرض عمػى أم  ههػة كرد فييػةعمى هؤل  فيو أثنى  (اليرَّا السُّنَّةعمى 

, كقػد  
هػة آؿ بةعمكم ؛ هثػؿ السَّةدة ض شرحو ذلؾ في حيةتو كبعد ههةتو كبةر عمهةءقرَّ   العبلَّ

 (4)ىػػػػػػ(ْٖٗ : عبػػػػػداهلل بػػػػػف عبػػػػػدالرحهف بةىػػػػػةركف)ت
هػػػػػةكابػػػػػف الشػػػػػةرح نفسػػػػػو ,   العبلَّ

                                                                                                                                            

ػػدىػػػ( كالشػػي  الشػػريؼ ٕٖٓعمػػي)ت  ىػػػ( , ك تخػػرَّج بػػو أكالده كابػػف أخيػػو  ِٖٔبػػف عمػػي صػػةحب عيديػػد)ت  هحهَّ
ػػدىػػػ( كالفقيػػو ُْٗالشػػي  أبػػك بكػػر العػػدني)ت  ؿ ىػػػ( . انظػػر تػػةري  شػػنبٖٓٗبػػف سػػيؿ بةقشػػير , تيػػكفي سػػنة ) هحهَّ

( , َْٕ/ِ( , الهشػػػرع الػػػركم)َّّ-ِٔٗ( لمعبلهػػػة بحػػػرؽ , اليػػػرر البيػػػي)َّ( , هكاىػػػب القػػػدكس ص)َِٕ)
 ( .َٕٕ-ٕٕٔ/ِ( , تةري  حفرهكت لمحةهد)ٖٕ/ُ( , تةري  شعراء حفرهكت)ُٗٗشرح العينية)

ى : الفكز لاألكَّ ىػ( ؛ َٗٗثبلث رسةاؿ لئلهةـ الييهةـ شي  بف عبداهلل بف شي  ابف اإلهةـ العيدركس )ت (ُ)
ة : سراج التكحيد بشرح هنظكهة تحفة الثَّةنياليراء , ك  السُّنَّةكالبشرل في الدنية كاألخرل بشرح العقيدة الزىراء عمى 

ة : الحزب النفيس الهسهى بدرىـ الكيس , اعتنى بو حسيف شي  العيدركس , نيشر هف دكف نةشر الثَّةلثالهريد , ك 
 ىػ(.ُّْٖ, )
هػةىك الشي   (ِ) شػي  بػف عبػد اهلل بػف شػي  بػف اإلهػةـ عبػد اهلل العيػدركس بػف أبػي بكػر  بػف عبػدالرحهف  العبلَّ

لػػػد رفػػي اهلل عنػػػو بهدينػػة تػػػريـ بحفػػرهكت فػػػي شػػير ذم القعػػػدة هػػف عػػػةـ ) ىػػػ( كحفػػػظ القػػػرآف ُٗٗالسػػقةؼ ,  كي
كالشػي  الفقيػو الهتفػػنف  ىػػػ ( ,ْْٗالعظػيـ , هػف شػػيكخو كالػده الحبيػب عبػػد اهلل بػف شػي  ابػػف اإلهػةـ العيػدركس )ت

ىػػػ( , كلػػو هؤلفػػةت عػػدَّة , كهػػف تبلهيػػذه ابنػػو الحبيػػب عبػػداهلل بػػف شػػي  ْٕٗأحهػػد ابػػف حجػػر الييتهػػي الهكػػي )ت 
ىػػػ( رحهػػو اهلل تعػػةلى , انظػػر الهشػػرع الػػركم َٗٗىػػػ( , تػػكفي رحهػػو اهلل تعػػةلى بةلينػػد بأحهػػد أبػػةد عػػةـ )ُُُٗ)ت
 ( .ِٕ/ِة الشهكس )( , كهراءِِِ( , كشرح العينية ص)ُُٗ/ِ)

هةقةؿ  (ّ) ( : كبعد فيذه الدرر , جرل بية القدر , شرح أبيةت ْٓشي  بف عبداهلل في هقدهة شرحو ص) العبلَّ
 هفيدة لشيخنة العةرؼ بةهلل تعةلى الشي  عمي ...في العقيدة...إل  الشرح .

يةء هف جية الهعتقدات ( , قةؿ لهة اطمع عميو : )كنتي أبحث عف أشّٓالسةبؽ , ىةهش ص) صدراله (ْ)
,  ّّٓفهة شفةني شيء هثمو فيية ؛ أم ذلؾ الكتةب , ال هف كتب اليزالي كال اليةفعي( كانظر النكر السةفر  ص)

ُّٗ. ) 
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(1)ىػػػ(َُّٖ عبػػدالقةدر بػػف شػػي  العيػػدركس )ت 
ػػدالحبيػػب شػػي  بػػف و ,  الجفػػرم  هحهَّ

(2)ىػ(ُِِِ)ت 
 . 
هػػػةكفػػػي شػػػرح  عمػػػي السػػػةبؽ :  الهػػػذككر عمػػػى قػػػكؿ الشػػػي  بػػػف عبػػػداهلل شػػػي  العبلَّ

ىػػذه الهنظكهػػة عقيػػدتي كعقيػػدة  ـ فػػيأم : ىػػذا الػػذم تقػػدَّ ) )كاعتقػػةد هشػػةيخي( قػػةؿ :
(3)(خي كهف نيسب إلييـهشةي

 . 

أم : عقيػػدتي كعقيػػدةي ) : ةحػػث(اليػػرا كصػػفك الهب السُّػػنَّةعمػػى كقػػةؿ عمػػى قكلػػو : )
كالجهةعػة ؛ كىػـ  السُّػنَّةهشةيخي كهف انتسب إليو هػف أىمػي كسػةدتي عمػى عقيػدة أىػؿ 

ػػدالعمهػػةء بػػةهلل , كارثػػك نػػكر ىػػدم النبػػي  ؛ أم : هػػة كػػةف   سػػمـاهلل عميػػو ك ى صػػمَّ  هحهَّ
ػػػػبلةعميػػػػو ىػػػػك كأصػػػػحةبو ؛ لقكلػػػػو عميػػػػو  ال تػػػػزاؿ طةافػػػػة هػػػػف أهتػػػػي  »:  السَّػػػػبلـك  الصَّ

 .(4)«ىـ هف خةلفيـ حتى يأتييـ أهر اهلل كىـ عمى ذلؾظةىريف عمى الحؽ ؛ ال يفرُّ 
الػكارثيف بيف األبػرار , العػةرفيف األخيػةر , كهشػةيخنة ثـ قةؿ : )فعقيدة سةدتنة الهقػرَّ 

هحة ؛ ة السَّػة الحنيفيَّػلتػي ىػي الهمَّػاء , اَّ اليرَّ  السُّنَّةة البيفةء , ك األسرار , عمى الهحجَّ 
 .(5)...إل (بشريعة بيفةء نقية سمـإذ قد أتةنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

لػو كػؿ هػف سػمؾ طػريقتيـ  سػمـههػف يي آؿ بػةعمكم لمسػةدة قةدة  يعتبركف ثـ ههف ىـ
إلى لحظة كتةبة ىذا البحث اإلهةـ الشي  أبك بكر بف سةلـ بف عبػداهلل بػف عبػدالرحهف 

كعمػػػى أف يكػػػكف  , عمػػػى تعمػػػـ العقيػػػدة ىػػػػ( , كالػػػذم كػػػةف يحػػػثَّ ِٗٗ:  )ت (6)السػػػقةؼ
ةن فػي يظيػر ذلػؾ جمٌيػاألشػعرم ؛ الهكافقة لهذىب اإلهةـ أبػي الحسػف الكتب هية في تعمُّ 

                                                 

( في حكادث سنة ُّٗ( , قةؿ في كتةبو النكر السةفر ص)ّٓالفكز كالبشرل , هرجع سةبؽ ىةهش ص) (ُ)
هو اهلل هف كتةبو : ) الفكز كالبشرل في الدنية كاألخرل شرح العقيدة ىػ( : )كفيية في شعبةف فرغ كالدم رحّٖٗ)

 الزىرا ( كىذا الكتةب هف هحةسف الدىر , لـ ييسبؽ إلى هثمو فيهة عمهت ( .
( هف ىةهش كتةب الفكز كالبشرل , هرجع سةبؽ , كقد اهتدح الهؤلؼ كالتأليؼ بقصيدة بمغ ّّانظر ص) (ِ)

 ( بيتةن.ِٕعدد أبيةتية )
 ( .ُِٗ, ص) الهرجع نفسو (ّ)
( , بةب قكؿ النبي ُُّٕ( , كالحديث أخرجو بنحكه اإلهةـ البخةرم برقـ )َُّ, ص) الهصدر نفسو (ْ)

في  سمـ: ) ال تزاؿ طةافة هف أهتي ظةىريف عمى الحؽ يقةتمكف ( كىـ أىؿ العمـ , كاإلهةـ ه سمـصمى اهلل عميو ك 
 .سمـصمى اهلل عميو ك  هحهَّد( , بةب نزكؿ عيسى ابف هريـ حةكهةن بشرع نبينة ُٔٓ-ِْٕصحيحو برقـ )

 نفس الهرجع , كنفس الصفحة. (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٗ-ِٔ/ِالكراـ آؿ أبي عمكم , ) السَّةدةانظر الهشرع الركم في هنةقب  (ٔ)
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يكسػؼ بػف أهره لتبلهيذه أف يأخذكا عمـ التكحيد كالعقيدة عػف تمهيػذه الهيربػي األشػعرم 
ة كتبلهيػذ الشػي  أبػي بكػر بػف هة كةف هف أىػؿ حفػرهكت عةهَّػىػ( , ك َُْٖعةبد)ت 

 . (1)سةلـ خةصة إال اهتثةؿ األهر
ىػة إال ف كاير كعى هرَّ الشي  يكسؼ ببمدة هف بمداف حفرهكت ؛ هثؿ تريـ كدي  إذ هة 

 هػػف الكتػػب التػػي بةشػػر تدريسػػيةهةؤىػػة , كالتزهػػكا فػػي األخػػذ عنػػو ؛ فكػػةف احتفػػى بػػو عم
عقيػػػدة السنكسػػػية الصػػػيرل , كىػػػي هػػػف الكتػػػب الهشػػػيكرة فػػػي العقيػػػدة األشػػػعرية ,  ليػػػـ

(2)كلمشي  يكسؼ سند اتصةؿ بية إلى هؤلفية
 . 

عمهػػػةايـ مػػػع البةحػػػث إلػػػى ىػػػذه المحظػػػة عمػػػى هػػػنيج آخػػػر ألحػػػد هػػػف يطَّ كىػػػذا كلػػػـ 
تهػػةء لطػػريقتيـ كهػػنيجيـ هػػف لػػدف اإلهػػةـ الهيػػةجر إلػػى النعي االهشػػيكريف أك هػػف يػػدَّ 

هف بػيف فػرث كدـ لبنػةن خةلصػةن  فيـ قد انتقكا –فترة حدكد البحث  - الحدَّادعيد اإلهةـ 
 سةايةن لمشةربيف . 

ػ داهيػة عمػى أشػعرية أخػرل ك  ةكختةهةن ليػذا الهبحػث ينقػؿ البةحػث ىػذا الػنص كحجَّ
هػػة ؛ يقػكؿ آلفرىـ بحفػػرهكت إلػػى اآؿ بػػةعمكم هػف حػػيف بدايػػة أهػ السَّػةدة ػػد العبلَّ  هحهَّ

ىػ( : )كىؤالء األشراؼ سػةدة , أاهػة قػةدة , كعمهػةء هػنيـ َٔٗبةعمكم )ت :عمي خرد 
؛  (3)(السُّػػػػنَّةاالسػػػػتفةدة لطةلبيػػػػة , أشػػػػراؼ شػػػػةفعية أشػػػػعرية , عقةاػػػػدىـ عمػػػػى الكتػػػػةب ك 

هػة الذيف عقد ؛ أشعرية ىؤالء القـكالتصريح ب يظير لمقةرئ هف ىذا النصف  خػرد العبلَّ
عنػػدىـ دليػؿ عمػى تأصػؿ هػذىب األشػعرم العقػدم  أعبلهيػـ , كىػك كتةبػو لتػراجـ كبػةر
فهة بعده إلػى زهػف هؤلػؼ كتػةب اليػرر فػي القػرف العةشػر , ثػـ ىػة ىػك  هف لدف ظيكره

ة , عقةاػدىـ ة أشػعريَّ فعيَّ )أشػراؼ شػة : ذا يفع شعةران عةهةن ليـ هف هقدهػة كتةبػو بػأنيـ

                                                 

 هحهَّد( , لمشريؼ يكسؼ بف عةبد بف َُٖرحمة ابف عةبد الفةسي هف الهيرب إلى حفرهكت , ص) (ُ)
 ُالحبشي , ط هحهَّدكقدَّـ لية كعمَّؽ عميية إبراىيـ السةهرااي كعبداهلل بف  حقؽ نصيةالحسني الفةسي الهيربي , 

 لبنةف . –ـ( , دار اليرب اإلسبلهي , بيركت ُّٗٗ)
 ( .َُٗ – َُٖ), ص الهرجع نفسو (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ.ُٗارر البيةء الفكم , ص) (ّ)
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 اسػتدراكةن صػحيحةن فػي عصػره أك أحػد ( هػف ايػر أف يسػتدرؾ عميػوالسُّنَّةعمى الكتةب ك 
(1)بعد عصره

 . 
هػػةد هػػة ذكػػره كيؤي ػػ هػػة سػػةقو البةحػػث هػػف نقػػكؿ  ىػػػ(َٔٗالهتػػكفى سػػنة )الخػػرد  العبلَّ

ىػػ( , ثػـ فػي القػرف ٖٓٗ)ت : ىػػ( كأخيػو الشػي  عمػيٖٓٔ : اإلهػةـ العيػدركس)تعف 
هةالعةشر عف  هػة, ثـ هػة بعػد كفػةة  ىػ(ُْٗ : أبي بكر العدني)ت العبلَّ الخػرد ؛  العبلَّ

هػػػةهثػػػؿ  بةالتفػػػةؽ   هجػػػدد الطريقػػػةىػػػػ( , ك َٗٗف عبػػػداهلل العيػػػدركس)ت : شػػػي  بػػػ العبلَّ
كىكػذا خػبلؿ فتػرة حػدكد ىػذا البحػث ىػػ( , ُُِّ)ت : الحػدَّادهلل بف عمػكم اإلهةـ عبدا

 .إف شةء اهلل تعةلى  آلفبؿ كهة بعدىة إلى ا, 
 
 

  

                                                 

بية بيف أم بةحث في  سمـكالكتةب ىذا هف حيف تأليفو إلى لحظة كتةبة ىذه األسطر ييعتبر هف الهراجع اله (ُ)
 . آؿ بةعمكم ؛ ككنو هف الهراجع األصكؿ لذلؾ عمى هر القركف كالعصكر الفةاتة السَّةدةتةري  كتراجـ 
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آل باعموي في العقائد ؛ وفيو  السَّادة: منيج  الثَّانيالفصل 
 ثماثة مباحث :

لالمبحث  ي بالقرآن الكريم عمى السَّمع: منيجيم في االستدالل  األوَّ
 العقائد .

 .عمى العقائد السُّنَّةي بالسَّمع: منيجيم في االستدالل  الثَّانيالمبحث 
 : منيجيم في االستدالل العقمي عمى العقائد . الثَّالثالمبحث 
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لالمبحث  ي بالقرآن الكريم عمى السَّمع: منيجيم في االستدالل  األوَّ
 ؛ وفيو ثماثة مطالب : العقائد

لالمطمب   . اإللييَّات: االستدالل عمى  األوَّ
 . النُّبوَّات: االستدالل عمى  الثَّانيالمطمب 
 . السَّمعيَّات: االستدالل عمى  الثَّالثالمطمب 
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 توطئة :
عمى  بلع عميية ؛ كؿ  آؿ بةعمكم عمى تعمُّـ عمـ العقيدة كاالط   السَّةدة لقد حثَّ 

حسب هة ينةسبو عمهو كفكره ؛ هف عةلـ أك طةلب عمـ أك عةهي ؛ حتى ال يزيغ كال 
يفؿ , كألفكا فيية التصةنيؼ كأظيركا فيية استدالالتيـ كآراءىـ , كاةلبية كفؽ هذىب 

ؿاإلهةـ أبي الحسف األشعرم رحهو اهلل تعةلى ؛ كهة تقدـ في الفصؿ  إال هسةاؿ  األكَّ
 قميمة جدان . 
ـ عمـ التكحيد ؛ حتى يثبت اإليهةف في قمبو , لكف ال أف يتعمَّ  سمـعمى كؿ هكالبد 

يتجةكز الحد الذم قد يكقعو في الفبلالت أك التحير الذم أكقع حتى بعض العمهةء 
هة لـ  سمـؿ عمى اهلل كرسكلو صمى اهلل عميو ك اير الهتهكنيف حقيقة في البدع كالتقكُّ 

هع العكاـ حيف تدريسيـ في العقيدة ؛ إذ قد يشتبو  عةهؿ بحذريقمو ؛ كهة ينبيي التَّ 
عيـ في الحرج كالعيةذ بةهلل تعةلى ؛ كهة قيؿ : خةطبكا عمييـ بعض الهفةىيـ فتكقً 

النةس عمى قدر عقكليـ ؛ فمذا ال ييعطكف هف التعميـ في العقيدة إال بقدر حد الحةجة 
رحهو اهلل تعةلى  دَّادالحالتي يقتفيية هستكاىـ العقمي كالعمهي , يقكؿ اإلهةـ 

ىػ( : ) ككذا العقةاد ال تذكر ليـ شياةن هف الخفةية فيية , بؿ ترل أحدىـ ُُِّ)ت
عىنة اهلل نةظره إلينة ... كنحك ذلؾ , فةكتؼً  هنيـ بذلؾ , فإف أردتيـ أف  يقكؿ : اهلل هى

 . (1)يككنكا هعط مة هحفةن فةذكر ليـ شياةن هف أهر الجية كالجسهية...(
رحهو اهلل تعةلى : )الهبتدم الذم لـ يتبحر في العمـك إذا نظر إلى الخبلؼ كقةؿ 

,  النُّبكَّاتك  اإللييَّةتهة في حصيؿ , سي  في العمـك تفرؽ قمبو كتشتت ىهو كفةتو التَّ 
كال هعو هف العمـ هة يزيمية بو , كأهة إذا تهكف في العمـك فبل  كربهة يقع في شبية

(2)ليعمـ ذلؾ ( بأس أف ينظر في الخبلفيةت
  . 

                                                 

  (  , هرجع سةبؽ , هرجع سةبؽ .ّٖ/ِيت الفؤاد , )(تثبُ)
 ( .ّٕٓ/ُ, ) نفسو صدر( الهِ)
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ر جدان , كىك بحر هف خةض فيو .. كهية يكف فةلتكاؿ في عمـ العقيدة خطً  
عمي بف  سي دنةفيو تكابلن كمهة ازداد تحيران , كههة يؤثر عف  اإلنسةفهة زاد ارؽ , ككمَّ 

 : (1)أبي طةلب رفي اهلل عنو
 العجػػػػػػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػػػػػػف درىؾ اإلدراؾ إدراؾي 

 
 إشػػػراؾي  ذات السػػػر   كالبحػػػث عػػػف سػػػر   

   
 

  

                                                 

( , جهعو كفبطو كشرحو ُِْ( نيسب إلى سي دنة عمي بف أبي طةلب كـر اهلل كجيو كهة في ديكانو , ص)ُ)
الصديؽ كهة في األستةذ نعيـ زرزكر , دار الكتب العمهية , بيركت , لبنةف , كنسب أيفةن إلى سي دنة أبي بكر 

( , لمعبلهة هحهَّد بف قةسـ بف يعقكب األهةسي ّٖٔص)« ركض األخيةر الهنتخب هف ربيع األبرار»كتةب 
ىػ(  ,  دار القمـ العربي , حمب , ُِّْ, ) ُىػ(  , طَْٗالحنفي هحيي الد يف ابف الخطيب قةسـ )ت : 

 سكرية.
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لالمطمب     : اإللييَّات: االستدالل بالقرآن الكريم عمى  األوَّ
ػػ القػػرآف فػػي الميػػة : ي حةح : كقػػرأت الكتػػةب قػػراءة كقرآنػػةن , كهنػػو سػػه  قػػةؿ فػػي الص 

ية , كقكلػػو تعػػةلى : كر فيفػػهُّ و يجهػػع السُّػػألنَّػػي القػػرآف القػػرآف , كقػػةؿ أبػػك عبيػػدة : سػػه  
أم : قراءتػػػو   (2)(يئ جب حب خب)أم : جهعػػػو كقراءتػػػو ,    (1)(ی جئ حئ مئ)

نػػةه لػػػؾ , نػػةه لػػػؾ بػػةلقراءة فةعهػػؿ بهػػػة بيَّ ةس رفػػي اهلل عنيهػػة : فػػػإذا بيَّ , قػػةؿ ابػػف عبَّػػػ
, كأقرأه القرآف فيك هقرئ , كجهع القػةرئ  بهعنىن  السَّبلـكأقرأؾ  السَّبلـقرأ عميؾ  فبلكف

قرَّاء ؛ هثةؿ كةفر ككفىرىة , كالقراء : الرجؿ الهتنسؾ
(3 ). 

زه عف ايره ؛ كقد أهة في االصطبلح فيذكر العمهةء تعريفنة لو ييقىر بي هعنةه كيهي   
هةفو عرَّ  ى اهلل عميو صمَّ  دهحهَّ  سي دنةظـ الهنزؿ عمى بقكلو : )النَّ  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

 –, الهتعبَّد بتبلكتو , الهتحدل بأقصر سكرة هنو لئلعجةز( ثـ قةؿ : )كىك  سمـكآلو ك 
القرآف في عيٍرؼ األصكلييف , كعيٍرؼ الهتكمهيف :  –ةبؽ لمقرآف عريؼ السَّ يعني : التَّ 
, كقد عرَّفو بعض العمهةء  بأنو : )كبلـ اهلل ,  (4)فسي القةاـ بذاتو تعةلى(الكبلـ النَّ 

, كالقرآف  (5)د بتبلكتو(الهتعبَّ  -سمـصمى اهلل عميو ك  - هحهَّد سي دنةالهنزؿ عمى 
  في العقيدة كايرىة . األكَّؿشريعي الكريـ ىك الهصدر التَّ 

الرايسػػةف ههػػة ييسػػتدؿ بػػو عمػػى  فبلالنبكيػػة ىهػػة األصػػ السُّػػنَّةكيعتبػػر القػػرآف الكػػريـ ك 
آؿ  السَّػةدةة كهػنيـ عمهػةء شريعية ؛ فمذا فقد كةف عمهةء ىذه األهَّػاألحكةـ العقةادية كالتَّ 
 ةس أهران بةلتهسؾ بيهة كعدـ الحيةد عف أكاهرىهة .بةعمكم هف أشد النَّ 

 لػػػيف كاآلخػػػريف هػػػففمػػػيس لنػػػة كلؤلكَّ  يقػػػكؿ اإلهػػػةـ العيػػػدركس نفػػػع اهلل بػػػو : )كبعػػػدي 
ةلكيف يف هػػػف السَّػػػسػػػمهجهػػةىير العمهػػػةء كالعمهػػػةء بػػػأهر اهلل , كنحػػػف يػػػة بقيػػػةى النػػػةس كاله

                                                 

 ( .ُٕ( سكرة القيةهة , اآلية رقـ )ُ)
 ( .ُٖةهة , اآلية رقـ )( سكرة القيِ)
ىػ( , ّّٗ( تةج المية كصحةح العربية , لمعبلهة أبك نصر إسهةعيؿ بف حهةد الجكىرم الفةرابي )ت : ّ)

 –ـ( , دار العمـ لمهبلييف , بيركت ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ, ) ْ( , طٓٔ/ُتحقيؽ : أحهد عبداليفكر عطةر , )
 لبنةف .

 بؽ .( , هرجع سةُْٔ( النفثةت الرحهةنية , ص)ْ)
( , النةشر : هكتبة ُٔىػ( , ص)َُِْ( هبةحث في عمـك القرآف , لمعبلهة هنةع بف خميؿ القطةف )ت : ٓ)

 ـ( .َََِ -ىػُُِْ, ) ِالهعةرؼ لمنشر التكزيع , ط
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؛ أعنػػػػي  السُّػػػػنَّةاىػػػػديف العػػػػةرفيف طريػػػػؽ كهػػػػذىب كهنيػػػػةج كصػػػػراط سػػػػكل الكتػػػػةب ك الزَّ 
 . (1)(سمـأحةديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ك :  ةلسُّنَّةكب, القرآف : بةلكتةب 

, كاالعتصةـ بيهة ؛  السُّنَّة: )كعميؾ بةلتهسؾ بةلكتةب ك  الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 
كانـ كرشد كعصـ ,  سمـهف أخذ بيهة  ؛يهة ديف اهلل القكيـ , كصراطو الهستقيـ فإنَّ 

صـ ؛ فةجعميهة حةکهيًف عميؾ كهتصرفيًف فيؾ كندـ , كحةد كقي  كهف حةد عنيهة فؿَّ 
ككصية رسكلو , قةؿ تعةلى : , كارجع إلييهة في كؿ أهرؾ , ههتثبلن لكصية اهلل 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )

, كهعنى قكلو : فردكه إلى اهلل   (2)(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
 . السُّنَّةكالرسكؿ ؛ أم : إلى الكتةب ك 

أكصيكـ هة إف اعتصهتـ : » سمـكقةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك  
, فإف سرؾ أف تككف عمى اليدل سةلكةن  (3)«بو لف تفمكا أبدان ؛ کتةب اهلل كسنتي

لمهحجة البيفةء , التي ال عكج فيية كال أهتة , فةعرض جهيع نيةتؾ كأخبلقؾ 
؛ فخذ هة كافؽ كدع هة خةلؼ , كاعهؿ عمى  السُّنَّةكأعهةلؾ كأقكالؾ عمى الكتةب ك 

ةتؾ كأخبلقؾ كأعهةلؾ , فقكلو : )فةعرض جهيع نيَّ  (4)كاتبع األحسف أبدا( االحتيةط ,
عبةداتو  في كؿ   سمـ( ىك هة ينبيي أف يككف عميو الهالسُّنَّةكأقكالؾ عمى الكتةب ك 

 . هعتقداتوففبلن عف كأعهةلو 
 : (5)شعران في ديكانو الحدَّادكههة قةلو اإلهةـ 

 جبللػػػػػػػػػػػػػػػو كخػػػػػػػػػػػػػػػذ بكتػػػػػػػػػػػػػػػةب اهلل جػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ 
 

 كػػػػؿ حػػػػةؿ تبمػػػػغ اليةيػػػػة القصػػػػكلعمػػػػى  
                                                  

( , هػف دكف تػةري  طبػع أك دار نشػر , كلعمػو يقصػد بقكلػو : )القػةاهيف ِٓ( كصةية لئلهةـ العيػدركس , ص)ُ)
 الذيف يرشدكف النةس ألهره سبحةنو كتعةلى .بأهر اهلل( يعني 

 ( .ٗٓ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )ِ)
( , كاإلهةـ ّٖٗٗ( أخرجو اإلهةـ البزار في هسنده ؛ هسند سي دنة أبي حهزة أنس بف هةلؾ , برقـ )ّ)

رفي اهلل عنو , كتةب في األقفية كاألحكةـ كاير ذلؾ , الهراءة إذا قيتمت , عف سي دنة أبي ىريرة الدارقطني 
( , كاإلهةـ 919( , كاإلهةـ الحةكـ , كتةب العمـ , عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو , برقـ )َْٔٔبرقـ )

البييقي في سننو الكبرل , كتةب آداب القةفي , بةب هة يقفي بو القةفي , كيفتي بو الهفتي ؛ فإنو اير جةاز 
 ( .73997كـ أك يفتي بةإلحسةف , برقـ )لو أف يقمد أحدان هف أىؿ دىره , كال أف يح

 ( , هرجع سةبؽ .ّٔ( رسةلة الهعةكنة كالهذاكرة , ص)ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ْٕٓ( الدر الهنظـك , ص )ٓ)
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 : (1)كقةؿ أيفةن 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػـز كتػػػػػػػػػػػػػػػػػةب اهلل كاتبػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػػنة

 
 كاقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾ اهلل بةألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼ 

ىي خير القركف ؛ كهة كرد في الحديث فةليدم  األكلىالقركف الثبلثة  ألفَّ ك  
نية كعمى نيجية سيككف ىك اليدم األقـك كالطريؽ األهثؿ , كهة الهتأخركف عى الهتمقَّ 

ذا بعيد األهر كقؿَّ العمـ  إال هقتبسكف هف جذكتيـ هستنيركف هف هشكةة هصبةحيـ , كا 
 . السَّبلـ الصَّبلةفأقرب همجأ كهنيؿ ىك كتةب اهلل تعةلى كسنة نبيو عميو 

ل)كةف : الحدَّاديقكؿ اإلهةـ   ؛ هة بينيـ كبيف  النُّبكَّةقريبيف الهرتبة هف كف األكَّ
إال نحك ثبلثة أك أربعة , كالهتأخركف إنهة اقتفبكا  سمـالنبي صمَّى اهلل عميو كآلو ك 

لهف كتب  يكطي : كأيف العمهةء يف , كأهة اليـك فقد بىعيدى العيد جدًّا , حتى قةؿ السَّ األكَّ
, كهة خةلفو فبل تتكقؼ  السُّنَّةفهة عةد بقي عمـ , كالعهدة هة في الكتةب ك  ؟!كالعمـ 

د ه , كهة أشكؿ عميؾ فىًكٍمو إلى قةامو , كهة ثبت عف النبي   صمَّى اهلل عميو كآلو  في رى
ف لـ يكف ترجيح فةجتيد  فيك أحؽُّ  سمـك  أف ييتَّبع , كهة لـ يصح فخذ فيو بةألرجح , كا 

الَّ إف كنت هف أىؿ اال  فخذ بهة رىٌجحو أحد هف أىؿ االجتيةد(جتيةد , كا 
(2) . 

كىنة يرل البةحث أف الهنيج الذم ستيقةـ عميو عقيدتيـ ىك هة رسهو اإلهةـ 
... إل ( بؿ ىك األسةس الذم  السُّنَّةهف قكلو : )كالعهدة هة في الكتةب ك  الحدَّاد

قةهت عميو هنةىج الشريعة الصةدقة كالهكافقة لهة أراده اهلل كرسكلو صمَّى اهلل عميو 
كقةؿ أيفةن : )كآية هف كتةب المَّو تكفيؾ , كبنحك ذلؾ قكلو رحهو اهلل تعةلى : ) سمـك 

ذا كةف في األهر شيء عف  ؛ فإف لـ تعرؼ هعنةىة فةسأؿ عنو أىؿ العمـ بو , كا 
حةبة فىييٌتبىع , فبل ألحد عنو هعدؿ , كهة كةف عف الصَّ  سمـالنبي صمَّى اهلل عميو كآلو ك 

كهة كةف عف ايرىـ فيؤخذ هنو كييٍترؾ ؛ كهة قةؿ أبك حنيفة , كقد كةف الذم عميو 
الهعكَّؿ شيء قميؿ ؛ إهة آية يحفظية كيعرؼ هعنةىة , أك حديث كذلؾ , كىذا ىك 

نَّ  الذم كةف هف الد يف  . (3) (هة اتسع األهر بعد ذلؾقبؿ , كا 

                                                 

 ( .ّٕٓ, ص) نفسو(الهرجع ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٖٕ/ُ( تثبيت الفؤاد , )ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّْٔ/ُ( تثبيت الفؤاد , )ّ)
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 :  (1)شعران قةؿ ههة ك 
فَّ   رع هطمقػػػػػػػػػػةن ذم ال يتبػػػػػػػػػػع الشَّػػػػػػػػػالَّػػػػػػػػػ كا 
 

 عمػػػػػػى كػػػػػػؿ حػػػػػػةؿ عبػػػػػػد نفػػػػػػس كشػػػػػػيكة 
ػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػريع ىػػػػػػػػػػكلن    وألنَّػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػو ييبكى

 
 ىػػك الهيػػت لػػيس الهيػػت هيػػت الطبيعػػة 

 كهػػػػة فػػػػي طريػػػػؽ القػػػػـك بػػػػدءان كال انتيػػػػة 
 

 هخةلفػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػرع فةسػػػػػػػػػػهع كأنصػػػػػػػػػػػت 
 طػػػػػػػػػػػػػكاهقػػػػػػػػػػػػػةالت الػػػػػػػػػػػػػذيف تخبَّ  كخػػػػػػػػػػػػػؿ   

 
 ةكال تػػػػػػػػػػػػػػؾ إال هػػػػػػػػػػػػػػع كتػػػػػػػػػػػػػػةب كسػػػػػػػػػػػػػػنَّ  

 كر كاألهػػػػػف هػػػػػف ردلفػػػػثىَـّ اليػػػػػدل كالنُّػػػػ 
 

 كهػػػػػػػػػف بدعػػػػػػػػػة تيخشػػػػػػػػػى كزيػػػػػػػػػغ كفتنػػػػػػػػػة 
 ةو كهتبعػػػػػػػػػػػػػػك حكػػػػػػػػػػػػػػـ الكتػػػػػػػػػػػػػػةب كسػػػػػػػػػػػػػػنَّ  

 
 ىػػػػػػػػػػػػػـ الهفمحػػػػػػػػػػػػػكف الفػػػػػػػػػػػػػةازكف بجنػػػػػػػػػػػػػة 

ؿالقرآف الكريـ ىك الهصدر  ألفَّ ك   لمعقيدة فسيبيف البةحث في ىذا الهطمب هة  األكَّ
صفةت اهلل عمى بية  كةنت هنيجةن لبلستدالؿكتةب العزيز هف اآليةت التي كرد في ال

 . آؿ بةعمكم في كتبيـ السَّةدةحسب هة ذكره  تعةلى
آؿ بػػةعمكم يػػذكركف أف  السَّػػةدةحػػةؿ فعمهػػةء األشػػةعرة بهػػة فػػييـ عمهػػةء  كعمػػى كػػؿ  

ػػفةت ػػفة؛ كتطمػػؽ  (2)الهتعمقػػة بػػةهلل تعػػةلى عػػددىة أحػػدل كأربعػػكف صػػفة الص  عمػػى  الص 
ىػك : , كهعنػى الكاجػب  (3)الهعنى الكجكدم القةاـ بةلهكصػكؼ , كعمػى هػة لػيس بػذات

 . (4)هة ال يتصكر في العقؿ عدهو
َـّ إنَّيـ قسَّهكا تمؾ   فةتث  إلى ثبلثة أقسةـ : الص 
فات -1  فات -2الواجبة ,  الصِّ فات -3المستحيمة ,  الصِّ  الجائزة . الصِّ
فاتاًل : أوَّ   كىي تنقسـ إلى أربعة أقسةـ : :الواجبة  الصِّ

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٗص)( الدر الهنظـك , ُ)
هػػة الصػػةكم عمػػى َِ( انظػػر أـ البػػراىيف شػػرح السنكسػػية , ص)ِ) ( , طبػػع هطبعػػة االسػػتقةهة , كحةشػػية العبلَّ

( , طبػػػع هصػػػطفى البػػػةبي الحمبػػػي كأكالده , هنظكهػػػة جػػػكىرة التكحيػػػد لمعبلهػػػة ِٓهنظكهػػػة الخريػػػدة البييػػػة , ص)
هػة إبراىيـ الهةلكي المقةني , البيت العةشر كالبيت ا لثَّةلث كالعشركف كهة بعػده , كشػركحية ؛ هثػؿ : شػرح ابنػو العبلَّ

هة عمي بف هحهَّد التهيهي الهؤخر الصفةقسػي  هة البةجكرم كشرح العبلَّ عبدالسَّبلـ بف إبراىيـ المقةني , كشرح العبلَّ
يػػدة البييػػة لمعبلهػػة , كهنظكهػػة عقيػػدة العػػكاـ لمعبلهػػة الهرزكقػػي , البيػػت الخػػةهس كهػػة بعػػده , هػػع شػػركحية , كالخر 

 الدردير كشركحية , كهتف العقيدة النسفية كايرىة .
هػػػػةحةشػػػػية  (ّ) هػػػػةكبيةهشػػػػو تقريػػػػر , ( ُٓص)إبػػػػراىيـ البػػػػةجكرم عمػػػػى هػػػػتف السنكسػػػػية ,  العبلَّ الشػػػػهس  العبلَّ

  األنبةبي , طبع الهكتبة كالهطبعة الهحهكدية .  
 ( , هرجع سةبؽ .  ِٓ( النفثةت الرحهةنية , ص)ْ)
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فات دكف هعنى  اتي هلل عز كجؿَّ عمى الكجكد الذَّ  كىي التي تدؿُّ :  النفسيَّة الصِّ
 زااد ؛ كىي كاحدة صفة الكجكد .

فات مبيَّة الصِّ كجؿ هة ال يميؽ بو ؛ كىي كىي التي تسمب عف اهلل عز :  السِّ
 -ٓالقيةـ بةلنفس ,  -ْهخةلفة الحكادث ,  -ّالبقةء ,  -ِالقدـ ,  -ُخهس : 
 الكحدانية .

فةتكىي  صفات المعاني : التي تكجب هلل حكهةن ؛  اإللييَّةات القةاهة بةلذَّ  الص 
 -ٔ,  السَّهع -ٓالعمـ ,  -ْاإلرادة ,  -ّالقدرة ,  -ِالحيةة ,  -ُكىي سبع : 

 الكبلـ . -ٕالبصر , 
فات صفةن بصفةت الهعةني عمى ككنو تعةلى هتَّ  كىي التي تدؿُّ  المعنوية : الصِّ

سهيعةن ,  -ٓعميهةن ,  -ْهريدان ,  -ّقةدران ,  -ِةن , حيٌ  -ُبع ؛ كىي ككنو : السَّ 
 هةن .هتكم   -ٕبصيران ,  -ٔ

فاتثانيًا :  فاتالمستحيمة ؛ وىي ضد  الصِّ  ؛ فتككف :  ابقةالسَّ  الصِّ
القيةـ بةليير ,  -ٓههةثمة الحكداث ,  -ْالفنةء ,  -ّالحدكث ,  -ِالعدـ , 

هـ الصَّ  -ُُالجيؿ ,  – َُاإلكراه ,  -ٗالعجز ,  -ٖالهكت ,  -ٕعدد , التَّ  -ٔ
ككنو  -ُٔككنو عةجزان ,  -ُٓتةن , ككنو هي   -ُْالبكـ ,  -ُّالعهى ,  -ُِ, 

ككنو  -َِككنو أعهى ,  -ُٗ,  ككنو أصَـّ  -ُٖجةىبلن , ككنو  -ُٕهيكرىىةن , 
 أبكـ .

فاتثالثًا :  اهلل تعةلى لو  كىي صفة كاحدة : أفَّ  الجائزة في حق اهلل تعالى ؛ الصِّ
 أف يفعؿ هة يشةء أك ال يفعمو .

ة عنيػػة بةلهعنكيَّػػ اكتفىػػكاصػػفةت الهعػػةني , بػػؿ  كخػػةلؼ الهعتزلػػة األشػػةعرة فػػي عػػد  
ػػ قػػةلكاأسػػهةء ؛ ف كجعمكىػػة  السُّػػنَّةة أىػػؿ : اهلل قػػةدر بذاتػػو , هريػػد بذاتػػو ... كىكػػذا , كأهَّ

 فيقكلكف : اهلل قةدر بقدرة , هريد بإرادة ... إل  .
أنيـ يقكلكف : يمػـز هػف قكلنػة : قػةدر قػةدر بقػدرة , هريػد بػإرادة كأهة دليؿ الهعتزلة ف

 دهةء ههنكع .كتعدد الق, ... إل  تعدد القدهةء كصفةت الهعةني 
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ػػفةتهنػػع تعػػدد الػػذات ال تعػػدد قػػةلكا : إنهػػة يي  السُّػػنَّةكأىػػؿ  , كالهػػذىبةف هتفقػػةف  الص 
 . (1)عمى كجكب ككنو قةدران , كككنو هريدان ... إل 

 إذا تعدد القدهةء ال يككف إالَّ  ألفَّ اجح ىك قكؿ األشةعرة ؛ الرَّ يرل البةحث أفَّ ك 
الذَّات القديهة  , أهَّة إذا كةف الهقصكد أفَّ  كةنت كؿ صفة هنفصمة عف ذاتو تعةلى

م ذلؾ إلى تعدد القدهةء ؛ صفةتية ىي القديهة ال كؿُّ صفة عمى حدة فبل يؤدٌ   بكؿ
... كهة يزعـ الهعتزلة , بؿ كيؼ يهكف أف نصفو تعةلى بأنو سهيع كليس لو سهع 

 . ؟! كىكذا
ة ذىػب إليػو هران خطيران فيهأ حهو اهلل تعةلىـ أبك الحسف األشعرم ر اإلهةكقد أظير 

اهلل تعػػةلى ال عمػػـ لػػو , كال قػػدرة , كال حيػػةة ,  ة أفَّ زعهػػت الجيهيَّػػ: ) ىػػؤالء القػػـك فقػػةؿ
, سػهيع ,  اهلل تعػةلى عػةلـ , قػةدر , حػي   كال سهع , كال بصر لو , كأرادكا أف ينفػكا أفَّ 

يػـ إذا قػةلكا ألنَّ السػيؼ هػف إظيػةرىـ نفػي ذلػؾ , فػأتكا بهعنػةه ؛  بصير , فهنعيـ خػكؼي 
: ال عمـ هلل كال قدرة لو فقد قةلكا : إنو ليس بعةلـ كال قػةدر, ككجػب ذلػؾ عمػييـ , كىػذا 

اهلل  نةدقػػػة قػػػد قػػػةؿ كثيػػػر هػػػنيـ :  إفَّ الزَّ  ألفَّ عطيػػػؿ ؛ ندقػػػة كالتَّ إنهػػػة أخػػػذكه عػػػف أىػػػؿ الزَّ 
تعػػةلى لػػيس بعػػةلـ , كال قػػةدر , كال حػػي , كال سػػهيع , كال بصػػير , فمػػـ تقػػدر الهعتزلػػة 

, سػهيع , بصػير  أف تفصح بػذلؾ فأتػت بهعنػةه , كقةلػت : إف اهلل عػةلـ , قػةدر , حػي  
 (2), كالبصػر( السَّػهعسهية هف اير أف يثبتكا لو حقيقة العمـ , كالقدرة , ك هف طريؽ التَّ 

فةتهو اهلل تعةلى عمييـ جهيعةن هثبتةن رح , ثـ ردَّ   ية .كمَّ  الص 
ػفةت أنفسيـ هف األشةعرة كالهةتريديػة فػي عػد   السُّنَّةكقد اختمؼ أىؿ  الهعنكيػة  الص 

ية عبػةرة عػف قيػةـ صػفةت الهعػةني بةلػذات كال تزيػد شػياةن هػة , كاحتج هف قةؿ بنفيية بأنَّ 
 . (3)ات , كككنو هريدان كذلؾ كىكذاالقدرة بةلذَّ ات ؛ فككنو قةدران نفس قيةـ عمى الذَّ 
فةلتَّ   ة كريهة , تخةلط قمب الهؤهف ؛ فيعتقد يقينةن كحيد ىك هعةفو إيهةنيَّ كعمى كؿ  

ةؿ لهة يريد , ال هكجكد بحؽ ب لحكهو , فعَّ أف اهلل سبحةنو ال شريؾ لو كال ندَّ كال هعق  

                                                 

ػػد بػػف أحهػػد الشَّػػةطرم )ت : ُ) ( , ط : دار األصػػكؿ , َٓىػػػ( , ص)ُُِْ( دركس التكحيػػد , لمعبلهػػة هحهَّ
 تريـ , حفرهكت , الجهيكرية اليهنية .

 , هصدر سةبؽ . (ُّْ)ص اإلبةنة عف أصكؿ الديةنة ,  (ِ)
 نفس الصفحة .  , نفسو صدر( الهّ)
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هره شيء كال يعجزه شيء , اني عف إال ىك , بو قةهت الهكجكدات , كال يخرج عف أ
ليو هفتقر كؿ شيء .  كؿ شيء , كا 

كلـ يكف الصحةبة رفكاف اهلل عمييـ كالسمؼ الصةلح يتنةكلكف عمـ التكحيد كهة  
سيأتي بيةنو بهة يجب هلل كهة يستحيؿ كهة يجكز , بؿ لـ تكف ىذه الهبةحث تدكر في 

ةس ة كدخمت النَّ كلة اإلسبلهيَّ الدَّ هجةلسيـ الكريهة أصبلن , كلكف عندهة اتسعت رقعة 
ف كةنكا عمى يف الهتكمهكف ههَّ سمهفي ديف اهلل أفكاجةن كثر تبعةن لذلؾ في دار اله

نةدقة قةفةت الهتعددة كالفبلسفة كالهنةفقكف كالزَّ كا , كأىؿ الثَّ سمهديةنةت كهذاىب أخرل أ
يجةبةن , كنشأت الفرؽ ؛ كؿ مبةن , كأخفع كؿ ىؤالء العقيدة لهجةؿ درسيـ كبحثيـ سى  كا 

, كنتج عف ىذا أف  (1) (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )فرقة تقكؿ في العقيدة برأم , فصةر
ت طةافة هف عمهةء اإلسبلـ لجداؿ ىؤالء كهقةرعتيـ الحجة بةلحجة , حتى تصدَّ 

كحيد , ثـ ى اليـك بعمـ الكبلـ أك عمـ التَّ نت هة يسهَّ تكةهمت األسامة كالردكد , كككَّ 
 . (2)جةؿ كبقي الجداؿذىب الر  

ػفةتآؿ بػةعمكم تمػػؾ  السَّػةدةكقػد أثبػت عمهػةء العقيػػدة هػف  اهػػة كفػؽ هػذىب األ الص 
ػ ككهػنيج عقػدم يقرركنػو فػي هدارسػيـ , األشػةعرة  ةلرُّسػؿفةت الهتعمقػة ببةإلفػةفة لمص 
ػػبلةعمػػييـ  ػػ السَّػػبلـك  الصَّ كاىد هػػف كتػػبيـ يقػػكؿ هػػف الشَّػػ انتيػػةجيـ ذلػػؾعمػػى  ة يػػدؿُّ , كههَّ
هػػة مػػـ ههػػة هػػر أفَّ  (3)ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف  العبلَّ ػػفةت : )كقػػد عي سػػؿ عمػػييـ الكاجبػػة لمرُّ  الص 
أربع هعمكهة , كأفدادىة الهستحيمة الهعمكهة أربع أيفةن , كالجةاز ليـ كاحػد ؛  السَّبلـ

 األكلػىرسػكؿ اهلل( , كالهنػدرج فػي الكمهػة  هحهَّػدفيذه تسع عقةاد هندرجة فػي كمهػة : )
                                                 

 ( .ّٓ( سكرة الهؤهنكف , اآلية رقـ )ُ)
( , هػػف دكف ذكػػر دار نشػػر أك سػػنة  ٗالهػػراـ لػػدارس عقيػػدة العػػكاـ , لمشػػي  أحهػػد القطعػػةني , ص) ( تسػػييؿِ)

 نشر , بتصرؼ .
ػػدىػػك الحبيػػب عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل بػػف أحهػػد بػػف عبػػداهلل بػػف أحهػػد بػػف عبػػدالرحهف ابػػف الفقيػػو  (ّ) بػػف  هحهَّ

لد في حفػرهكت بهدينػة  هحهَّدعبدالرحهف األسقع بف عبداهلل بف أحهد بف عمي بف  بف أحهد ابف الفقيو الهقدـ , كي
, كخةلػو الحبيػب جػده  ًبٍمفًقٍيػوـ( كحفظ القرآف الكريـ , هػف شػيكخو كالػده الحبيػب عبػداهلل ُٖٕٔ-ىػَُٖٗتريـ سنة)

بيػب كايرىهػة , كهػف تبلهيػذه الح الحػدَّادبف عبػدالرحهف العيػدركس , ك اإلهػةـ عبػداهلل بػف عمػكم  هحهَّدألهو السيد 
ـ( بهدينػة تػريـ رحهػو ُْٕٗ-ىػػُُِٔعبدالرحهف بف هصطفى العيدركس كايره , لو هؤلفةت كثيرة , تكفي عػةـ )

( , ْٔ/ِ( , عقػد اليكاقيػت الجكىريػة )ُٔٔاهلل تعةلى , انظر رفػع األسػتةر فػي إجػةزة األبػرار )ترجهػة ذاتيػة( ص)
 ( .ٖٓ/ِتةري  الشعراء الحفرهييف )
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سع : خهسكف عقيدة , هندرجة في كمهتػي : إحدل كأربعكف عقيدة ؛ فةلهجهكع بيذه التَّ 
فح اشتهةلية عمى عقةاد اإليهةف بػةهلل كرسػمو ؛ عةدة , فةتَّ يةدة , كعمـ اإلسبلـ كالسَّ الش  

ػبلةمػييـ هف الكاجب , كالجةاز , كالهستحيؿ فػي حقػو تعػةلى كحقيػـ ع  (1)(السَّػبلـك  الصَّ
  . 

هةكيقكؿ   ىػ( عف االعتقةد : )ىك َٗٗشي  بف عبداهلل العيدركس )ت : العبلَّ
أف يعمـ أف اهلل كاجب الكجكد , هكجكد ليس ألكليتو ابتداء , كال آلخريتو انتيةء , كأف 

فةتكات , كصفةتو ال تشبو ذاتو ال تشبو الذَّ  , كهف صفةت ذاتو : الحيةة ,  الص 
, كالبصػر , كالكبلـ , حي  بحيةةو , عميـه بعمـ ,  السَّهعكالعمـ , كالقدرة , كاإلرادة , ك 

ـ بكبلـ , كيستحيؿ قديره بقدرة , هريده بإرادة , سهيعه بسهع , بصير بإبصةر , هتكم  
فةتعميو أفداد ىذه   ( .ههكف كتركو و فعؿ كؿ  , كيجكز في حق   الص 

فةتكتكهف فةادة ىذا التقسيـ في ككنو شةهبلن لكؿ   الكاجبة هلل  اإللييَّة الص 
النبكية  السُّنَّة؛ كهة كرد ذكرىة في القرآف الكريـ ك  السَّبلـك  الصَّبلةتعةلى كلرسمو عمييـ 
 كأزكى التسميـ . الصَّبلةعمى صةحبية أففؿ 

ثة ؛ كاجبية كجةازىة ثـ إف عمـ صفةت اهلل تعةلى كرسمو بأنكاعية الثبل 
كةر لية أك ألنَّ ا كةر لية ؛ إذ أفَّ ألنَّ كهستحيمية  يككف هةنعةن لمهؤهف هف الجيؿ أك ا
هةلبعفية قد يكقع في الكفر بةهلل تعةلى ؛ يقكؿ  )ت:  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ

ان كجيران عمـ أصكؿ هف أعظـ العمـك قدران , كأحقية بةإلفشةء سرٌ  ىػ( : )فإفَّ ُُُِ
؛ الذم ىك عبةرة عف اإليهةف بةهلل تعةلى كبهة يجب لو كيستحيؿ عميو , كعف  الد يف

 . (2)اإليهةف برسمو كبهة يجب ليـ كيستحيؿ عمييـ(
كيقػػػػكؿ أيفػػػػةن : )هعرفػػػػة الهعبػػػػكد ؛ أم : الهعرفػػػػة بكجػػػػكد الهعبػػػػكد الحقيقػػػػي ,  
ػػػػمبيَّةبكتيػػػػة ك صػػػػةفو بجهيػػػػع صػػػػفةتو الكهةليػػػػة الثُّ كات   , كتنزييػػػػو عػػػػف كػػػػؿ هػػػػة ال يميػػػػؽ  الس 

يب جت حت خت مت )يعبد هف كؿ هة سػكاه , قػةؿ تعػةلى :  ألفَّ بةأللكىية , كأنو هستحؽ 

                                                 

هػػػػػةشػػػػرح الهنظكهػػػػػة الفريػػػػػدة الػػػػكجيزة الهفيػػػػػدة , فػػػػػهف األعهػػػػةؿ الكةهمػػػػػة لهؤلفػػػػػةت كفتػػػػةكل كرسػػػػػةاؿ  (ُ)  العبلَّ
ـ( , دار التػػػػػراث , تػػػػػريـ حفػػػػػرهكت , َُِٓ –ق ُّْٔ, ) ُ( طِّٗ/ُ, ) ًبٍمفًقٍيػػػػػوعبػػػػػدالرحهف بػػػػػف عبػػػػػداهلل 

 الجهيكرية اليهنية .
 . هرجع سةبؽ(  , ُّ, ص) ( النفثةت الرحهةنيةِ)
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أف أقةتػػؿ النػػةس حتػػى يقكلػػكا :  أيهػػرتي : » سػػمـى اهلل عميػػو كآلػػو ك , كقػػةؿ صػػمَّ    (1) (ىت
ة الجةهعػة لجهيػع التكحيػد الكميَّػ اهلل ىػي كمهػة ال إلػو إالَّ  كهعمـك أفَّ ,  (2)«ال إلو إال اهلل

ثبػػةت كػػؿ  تفةريعػػو , كىػػي دالَّػػ نقػػص عنػػو ,  كػػؿ   كهػػةؿ لػػو كنفػػي   ة عمػػى كجػػكده تعػػةلى كا 
فيي حقيقة بإفراد كتةب يػدؿ عمػى جةهعيتيػة لجهيػع هػة يجػب هلل تعػةلى كيسػتحيؿ عميػو 

 .( 3), ككذا هة يجب لرسمو كيجكز كيستحيؿ في حقيـ كاإليهةف بجهيع هة أخبركا بو(
فةتكقد كرد ذكر تمؾ  كذكر عددىة في كتب العقيدة لمسةدة آؿ بةعمكم  الص 

 ًبٍمفًقٍيوكايرىة ؛ كهة كرد ذكرىة في كتب األشةعرة أنفسيـ , قةؿ الحبيب عبدالرحهف 
ة ؛ ة يجب لو تعةلى عشريف صفة ؛ تنقسـ أربعة أقسةـ : نفسيَّ ههَّ  ىػ( : )إفَّ ُُُٔ)ت

ة ؛ كىي خهس : البقةء , كالقدـ , كالهخةلفة الكجكد , كسمبيَّ كىي كاحدة فقط ؛ كتمؾ 
لمحكادث , كقيةهو بنفسو , كالكحدانية , كهعةني ؛ كىي سبع تأتي هفصمة , كهعنكية 

 , ثـ ذكرىة عمى حسب هة تقدـ ذكره .(4)؛ كىي سبع أيفةن تأتي كذلؾ(
ػػفةتكلمتفريػػؽ بػػيف الكاجػػب كالجػػةاز كالهسػػتحيؿ فػػي  عبػػداهلل بػػف  هػػةالعبلَّ يقػػكؿ  الص 

ده كعدهػػو ؛ إهػػػة فػػػركرة ر فػػػي العقػػؿ كجػػػك هػػػة ال يتصػػكَّ  :الواجــب  : )إفَّ  ًبٍمفًقٍيػػػوأحهػػد 
هة ن تحيز الجـرك  . ككجكب القدـ لو تعةلىظران , كا 

ر فػي العقػؿ كجػكده كعدهػو ؛ هة يجػكز فػي حقػو تعػةلى ؛ كىػك هػة يتصػكَّ  والجائز :
هة نظران كإهة فركرة كةلحركة لن ثةبة العةصية , كا   . تعذيب الهطيع كا 

م الجػـر عػف في العقؿ كجكده ؛ إهة فركرة كتعػر   كالهستحيؿ : كىك هة ال يتصكرَّ 
هة نظران كةلشَّ الحركة كالسُّ   . (5)ريؾ هلل تعةلى(ككف , كا 

                                                 

 ( .  ُٗهحهَّد , اآلية رقـ ) ( سكرةُ)
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) : بػػةبكتػػةب بػػدء الػػكحي , ( هتفػػؽ عميػػو , أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو , ِ)

فػػي  سػػمـ( , كاإلهػػةـ هِٓبػػرقـ )عػػف سػػي دنة عبػػداهلل بػػف عهػػر رفػػي اهلل عنيهػػة , ,  (  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
عػف سػي دنة أبػي بةب األهر بقتةؿ النةس حتى يقكلكا : ال إلو إال اهلل هحهَّد رسػكؿ اهلل , اإليهةف ,  كتةبصحيحو , 

 ( .َِ)ِّبرقـ )ىريرة رفي اهلل عنو , 
 ( , هرجع سةبؽ .  ُٓ( النفثةت الرحهةنية , ص)ّ)
 , هرجع سةبؽ .( ِّْ/ُ( , ك)َّٗ/ُ( شرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , )ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .  ِٓلرحهةنية , ص)( النفثةت آ)
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هػف  فػي االسػتدالؿ آؿ بػةعمكم السَّةدة هنيجعرض البةحث في ىذا الهطمب كسيست
فةتالقرآف عمى كؿ تمؾ   : الهتةحة حسب هة كرد في الهصةدر الص 

فاتاًل : أوَّ   الواجبة :  الصِّ
فةتـ كتيقسَّ  فةتـ ؛ كىي الكاجبة هلل تعةلى إلى أربعة أقسةـ ؛ كهة تقدَّ  الص   الص 
فةت, ك  النفسيَّة مبيَّة الص  فةت, كصفةت الهعةني , ك  الس   .الهعنكية  الص 

فاتأوَّاًل   كىي صفة كاحدة ىي : : النفسيَّة الصِّ
 الوجود :

كيجػد لذاتػو ال لشػيء آخػر ؛ فػبل يقبػؿ العػدـ أزالن كال أبػدان ؛  تعةلىأنو  كهعنةىة : 
الَّ   (1)كر لػـز الػدَّ لكجكب افتقةر هة سكاه إليو , ككؿ هف كةف كػذلؾ ال يكػكف إال كاجبػةن كا 

هػةعمػى إثبةتيػة هػف القػرآف الكػريـ  ستدؿَّ كقد ا,  بمػت فقػةؿ  ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ : )كقػد جي
ۇئ  ۇئ  چ  اهلل , كلػذلؾ قػةؿ تعػةلى : و ال خػةلؽ ليػـ إالَّ يـ عمػى أنَّػفطرة الخمؽ كم  

 (3)(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ :  , كقػػػػػةؿ تعػػػػػةلى   (2)چ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
شػةىد صػريح عمػى كجػكد اهلل  اإلنسػةفدليؿ عمػى أف هػة خمػؽ  چۈئ  ۈئچ ؛ فقكلو : 

 . هةكات كاألرضتعةلى , ككذلؾ خمؽ السَّ 
إنسػةف كشػكاىد القػرآف هػة يينػي عػف إقةهػة  في فطرة كؿ   ثـ قةؿ : )كالحةصؿ : أفَّ 

 .(4)البرىةف , كفي ىذا كفةية لهف أراد اهلل بو اليداية(
هػػةكيقػػكؿ  ىػػػ( فػػي سػػيةؽ حديثػػو عػػف االعتقػػةد : َٗٗشػػي  العيػػدركس )ت :  العبلَّ

ليتو ابتداء , كال آلخريتو انتيػةء , )ىك أف يعمـ أف اهلل كاجب الكجكد , هكجكد ليس ألكَّ 
و اتعػػػةلى كاجػػػب الكجػػػكد ههػػػة ةلعمـ بأنَّػػػفػػػ؛ إذف  (5)كات ... إلػػػ  (كأف ذاتػػػو ال تشػػػبو الػػػذَّ 

تصػكر فػي العقػؿ كجػكد يعنػي ال يهكػف أف يي يجب أف يعتقده الهػؤهف ؛ كهعنػى كاجػب ال
 عدهو .
كككنػػػو تعػػػةلى كاجػػػب الكجػػػكد ال يحتػػػةج إال أدنػػػى تفكػػػر كتهعػػػف فػػػي الهخمكقػػػةت  

شػةرة لػذلؾ  التي احتةجت كال تزاؿ تحتةج إلى خةلؽ لية عميـ كقةدر كحكيـ كهكجكد , كا 
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ٔٔص), النفثةت الرحهةنية بشرح الهنظكهة النكرانية (ُ)
 ( .ٕٖ( سكرة الزخرؼ , اآلية رقـ )ِ)
 ( .َُ( سكرة إبراىيـ , اآلية رقـ )ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٔٔص), النفثةت الرحهةنية بشرح الهنظكهة النكرانية  (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٗص) الفكز كالبشرل (ٓ)
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هػػػةيقػػػكؿ  ڻ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ   : ) قػػػةؿ تعػػػةلى :  ًبٍمفًقٍيػػػوعبػػػداهلل  العبلَّ

ريػػؽ إلػػى هعرفػػة اهلل تعػػةلى الطَّ  كاآليػػة دالػػة عمػػى أفَّ  (1)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 .(2)في صنعو , كاالستدالؿ بأفعةلو( ظري كالعمـ بكحدانيتو كاستحقةقو لمعبةدة النَّ 

 
فاتثانيًا :  مبيَّة الصِّ  : السِّ

 . (3)و ينتفي بية أهر ال يميؽ بةهلل تعةلىألنَّ ة ؛ كسهيت سمبيَّ 
ػػفةتك  ػػمبيَّة الص  األلكىيػػة ال تكػػكف  ألفَّ تفيػػد تنزييػػو تعػػةلى عػػف كػػؿ نقػػص هطمقػػةن  الس 

كهػةؿ ؛ إذ ال لكػؿ نقص , جػةهع  ه عف كؿ  لهف يتطرؽ إليو النقص , بؿ لهف ىك هنزَّ 
يتصػػػكر الػػػنقص كالتعػػػب إال هػػػف حػػػةدث هفتقػػػر لمييػػػر يعػػػةني األسػػػبةب , كاهلل سػػػبحةنو 

         ەئەئ  ائ ائ ى     ى ې ې  ېژ تعػػػػػػػػػةلى :و , قػػػػػػػػةؿ كتعػػػػػػػػةلى بخػػػػػػػػػبلؼ ذلػػػػػػػػؾ كم ػػػػػػػػػ

كنةيػػػة   ژەئ ژ   أم : بػػػأف نكجػػػدىه فػػػكران فػػػبل يتخمػػػؼ عػػػف اإلرادة , فقكلػػػو :   (4)ژوئ
ػفةتعف ذلؾ ببل تأخير ؛ كذلؾ ىك اهلل الذم ال إلو إال ىك لػو األسػهةء الحسػنى ك   الص 

(5)كاألخرل األكلىالعيمى , كلو الحهد في 
  .  

فاتو  مبيَّة الصِّ  خمس صفات ىي : السِّ
 القدم :

فةكهعنى ىذه   الكجكد اير  و تعةلى ال ابتداء لكجكده ؛ بهعنى أنو أزليُّ أنَّ  الص 
ال الفتقر إلى هحدث ... كىكذا إلى أف يدكر أك يتسمسؿ , ككبلىهة  هسبكؽ بعدـ , كا 

 . (6)فالهحة
ػػػفةكهػػػف اآليػػػةت التػػػي ايسػػػتدؿ بيػػػة عمػػػى ىػػػذه  ۈئ ۈئ ېئ ) قكلػػػو تعػػػةلى : الص 

 . (7)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
                                                 

 ( .ُِسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , بحذؼ يسير , هرجع سةبؽ .ّٗالنفثةت الرحهةنية بشرح الهنظكهة النكرانية ص) (ِ)
 ( , لمشي  سعيد فكدة .ِْ( تيذيب شرح السنكسية , ص)ّ)
 ( .َْ( سكرة النحؿ , اآلية رقـ )ْ)
  . ( , هرجع سةبؽْٖ( الفكز كالبشرل , ص)ٓ)
  ( .ٕٔ, ص) نفسو( الهرجع ٔ)
 ( .ّ( سكرة الحديد , اآلية رقـ )ٕ)
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 البقاء : 
هػة ثبػت قدهػو اسػتحةؿ  ألفَّ كهعنى القدـ ىك اهتنةع لحكؽ العدـ لكجكده سػبحةنو ؛ 

 .(1)عدهو

ػػػفةبيػػػة عمػػػى ىػػػذه  تػػػي ايسػػػتدؿَّ كهػػػف اآليػػػةت الَّ  ۈئ ۈئ ېئ ) قكلػػػو تعػػػةلى : الص 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) , كقكلػػػػػػو تعػػػػػػةلى :  (2)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ڇ ڇ ڇ ڍ ) , كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػةلى : (3) (ڱ ڱ ڱ ں ں گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .  (4)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ
  :مخالفة الحوادث 

ػػػفةكتعنػػػي ىػػػذه  ات و يجػػػب لػػػو سػػػبحةنو كتعػػػةلى هخةلفػػػة الحػػػكادث فػػػي الػػػذَّ أنَّػػػ الص 
ػػػػفةتك  ة ة كالجزايَّػػػػة كالكميَّػػػػة كالعرفػػػػيَّ كاألفعػػػػةؿ ؛ كىػػػػي عبػػػػةرة عػػػػف سػػػػمب الجرهيَّػػػػ الص 

ىهػة  يفً حقيقػة الهشػتبيى  ألفَّ شػبيو يكجػب اإلشػراؾ فػي جهيػع األحكػةـ ؛ كلكازهية ؛ إذ التَّ 
كاحػػد هنيهػػة جهيػع هػػة جػػةز عمػى اآلخػػر ؛ فيقػػـك هقةهػػو  يجػػكز عمػى كػػؿ   ذافً مىػػالَّ  الييػرافً 
ه , كلػػػك كػػػةف سػػػبحةنو هشػػػبيةن بخمقػػػو لجػػػةز عميػػػو هػػػة جػػػةز عمػػػى خمقػػػو كىػػػك هسػػػدَّ  كيسػػػدُّ 

, فثبػت أنػو سػبحةنو كتعػةلى ال يشػبو خمقػو كال و يقتفي جكاز ككنػو هحػدثةن ألنَّ هحةؿ ؛ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): يشػػبيو خمقػػػو كىػػك هعنػػػى اآليػػػة هػػف قكلػػػو تعػػػةلى : 

 . (6( )5)(ٹ
 القيام بالنَّفس :
ػفةكعف هعنى ىذه  هػةيقػكؿ  الص  : )قيةهػو بنفسػو : أم : بذاتػو  ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ

 . (7)ر كهكجد(ص ؛ أم : هؤث  كال هخص   ؛ بهعنى : أنو ال يفتقر إلى هحؿ  

                                                 

  ( .ٔٔ( الفكز كالبشرل , ص)ُ)
 ( .ّ( سكرة الحديد , اآلية رقـ )ِ)
 ( .ّٔ( سكرة القصص , اآلية رقـ )ّ)
 ( .ِٕ-ِٔ( سكرة الرحهف , اآليتةف رقـ )ْ)
 ( .ُُ( سكرة الشكرل , اآلية رقـ )ٓ)
  ( , هرجع سةبؽ ٖٔ( النفثةت الرحهةنية , ص)ٔ)

  , هرجع سةبؽ . (ٕٔص),  نفثةت الرحهةنية(الٕ)
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فةليذه  كقد استدؿَّ  هػةهف القػرآف الكػريـ  الص  : بقكلػو تعػةلى ًبٍمفًقٍيػوعبػدالرحهف  العبلَّ
 . (2)((1)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے))

 الوحدانية :
ػػػفةكالهػػػراد بيػػػذه  و الهنفػػػرد سػػػبحةنو كتعػػػةلى ألنَّػػػ؛ ريؾ تعػػػةلى عػػػف الشَّػػػ تنزييػػػو الص 
ں ں ڻ  ڻڻ ڻ   ژ  ؼ فػػي الهمػػؾ كالهمكػػكتصػػػرُّ كبػػةألهر كالتَّ بػػةلخمؽ كاإليجػػةد , 

ېئ  ېئ  ..ژ ,(4)ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ ژ , (3)ژۀ ۀ ہ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ېئ

((5)ژىب
 (6)

 , فيذه آيةت كريهة كافحة الداللة عمى كحدانيتو تعةلى . 

هػػةكاستشػػيد عمييػػة  ۋ ۅ    ۅ     ۉ ۉ   ې ژ :  شػػي  العيػػدركس بقكلػػو تعػػةلى  العبلَّ

ژ ېې
ژڭ ڭ ۇ ۇ ژ  , كبقكلػو تعػػةلى :   (7)

(8)
 
(9)

إشػػةرة  األكلػػى؛ ففػػي اآليػػة  
ف هػلعدـ إهكةف كجكد العةلـ لك لـ يبقى اهلل تعةلى ؛ ففيية إشةرة لصفة البقةء التي ىي 

فةت مبيَّة الص   . الس 
: بهعنػػى نفػػي  أحــدىاة تيطمػػؽ فػػي حػػؽ البػػةرم تعػػةلى هػػف ثبلثػػة أكجػػو ؛ كالكحدانيَّػػ

: بهعنػػى أنػػو  الثَّالــثظيػػر عنػػو فػػي ذاتػػو كصػػفةتو , : بهعنػػى نفػػي النَّ  الثّـَـانيالكثػػرة , 
هنفػػرد بػػةلخمؽ كاإليجػػةد كالتػػدبير , كهػػنيـ زاد هعنػػى رابعػػةن ؛ كىػػك أنػػو ال يشػػبيو شػػيء , 

 . (10)الثَّةنيكالحؽ دخكلو في 

                                                 

  .(ُٓسكرة فةطر , اآلية رقـ ) (ُ)

( , فهف الهجهكعة الكةهمة لمحبيػب عبػدالرحهف ًبٍمفًقٍيػو , ُّّ/ُشرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , ) (ِ)
  هرجع سةبؽ .

 ( .ٖٖاآلية رقـ )( سكرة األعراؼ , ّ)
 ( .ّٗ( سكرة هريـ , اآلية رقـ )ْ)
 ( .َٗ( سكرة سبةء , اآلية رقـ )ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٓالفكز كالبشرل , ص) (ٔ)
 ( .ِِسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ٕ)
 ( .ٔٗسكرة الصةفةت, اآلية رقـ ) (ٖ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٓٓالفكز كالبشرل , ص) (ٗ)
  ( , هرجع سةبؽ .ٕٔ, ص) النفثةت الرحهةنية (َُ)
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رفي اهلل عنو : )قةؿ العمهةء الهحققكف رفي اهلل عنيـ :  الحدَّادقةؿ اإلهةـ  
اإللو ىك الهعبكد بحؽ , كالهعبكد بحؽ ىك الخةلؽ الرازؽ , كالخةلؽ لكؿ شيء 

 كالرازؽ لو ىك اهلل تعةلى ؛ فيك اإللو كىك الهعبكد كحده ال شريؾ لو .
و إال اهلل كهف الهستحيؿ عقبلن كشرعةن أف يككف لمعةلـ أكثر هف إلو ؛ فهة هف إل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )قكلو تعةلى : شيد عمى هة ذكره بثـ است (1) العزيز الحكيـ(

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ),   (2)(ې

 . (4)( 3)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
أك  و هػؤهف حقيقػة هػةداـ فػي قمبػو شػؾ  عهػؿ كال يقػةؿ لػو : إنَّػ اإلنسػةفقبؿ هف كال يي 

يقػػػكؿ  ؛ظيػػػر ريؾ كالهثيػػػؿ كالنَّ تػػػردد فػػػي اسػػػتحقةقو تعػػػةلى لمعبػػػةدة , كتنزييػػػو عػػػف الشَّػػػ
هػػة اهلل سػػبحةنو كتعػػةلى لػػيس لػػو نظيػػر  : )اجػػـز عقػػد قمبػػؾ عمػػى أفَّ  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػداهلل  العبلَّ
ػػػػفةتالػػػػذات ك  –فييهػػػػة  ڃ  ڃ  چ       چ    ,  (5)چ ی  ی           یچ  قػػػػةؿ تعػػػػةلى :   - الص 

ۋ ۅ ۅ چ, هبػػرىف عمػػى ذلػػػؾ أيفػػةن داللػػة الهػػػةنع فػػي قكلػػو تعػػػةلى :    (6)چ چ

 .(8)( (7)چ ۉ ۉ ې ې

حئ مئ ىئ  چأيفػػػػػةن قكلػػػػػو تعػػػػػةلى : ) ًبٍمفًقٍيػػػػػوحهف الحبيػػػػػب عبػػػػػدالرَّ  بػػػػػو كههػػػػة اسػػػػػتدؿَّ 

 فدالاؿ كحدانيتو تعةلى في القرآف كثيرة . , كعمى  كؿ   (10)((9)چيئ

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕإتحةؼ السةاؿ , ص) (ُ)
 ( . ِِ( سكرة األنبيةء , اآلية رقـ )ِ)
 ( .ُٗ( سكرة الهؤهنكف , اآلية رقـ )ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕإتحةؼ السةاؿ , ص) (ْ)
  . ( ُّٔسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ٓ)

  . ( ُُٕسكرة النسةء, اآلية رقـ ) (ٔ)

  . ( ُُٕسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ٕ)

  (  , هرجع سةبؽ .ٕٔ( النفثةت الرحهةنية , ص)ٖ)

  . ( ُّٔ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ٗ)

( , فػػهف الهجهكعػػة الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف َِٓ/ُ( شػػرح القصػػيدة الفريػػدة فػػي خبلصػػة العقيػػدة , )َُ)
  ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
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مبيَّةكلتهةـ الفةادة فقد جهع صفةت هلل تعةلى  في  ًبٍمفًقٍيوحهف الحبيب عبدالرَّ  الس 
 : (1)قكلو

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ككحدانيػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ بقػػػػػػػػػػػػػػػػػةء    
 

 قيػػػػػػػػػػػػػةـ بػػػػػػػػػػػػػنفسو لمحػػػػػػػػػػػػػدكث هخػػػػػػػػػػػػػةلؼ 
  

 صفات المعاني :ثانيًا : 
 كىي سبع صفةت ىي : 

 الحياة :
كقدرتو تعةلى , كىي الة عميية خمقو كحكهتو كىي هف صفةت اهلل تعةلى , الدَّ  

اهلل  فؽ جهيع العقبلء عمى أفَّ ات , كقد اتَّ ؿ صفةت الهعةني , كىي هف صفةت الذَّ أكَّ 
نَّ  سبحةنو كتعةلى حي   الفبلسفة كأبك الحسف قةؿ هة الخبلؼ في تفسير الحيةة ؛ ف, كا 

ية ألجم : ىي صفة يصحُّ  السُّنَّةالبصرم : ىي عدـ اهتنةع العمـ كالقدرة , كقةؿ أىؿ 
  . (2)عمى الذات أف تعمـ كتقدر
ڻ ۀ ۀ ہ )ة عمى ذلؾ في القرآف الكريـ : قكلو تعةلى : كهف الهكافع الدالَّ 

ۓ ) , كقكلو تعةلى : (4)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  )كقكلو تعةلى :   ,(3)(ہ ہ ہ

فإثبةت ككنو  ؛   (5)(ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
 بحيةة سبحةنو كتعةلى .ةن هستمـز أف يككف حيٌ  تعةلى ىك الحيُّ 

 القدرة :
عداهػو بيػة ى ات قةاهػة بيػة , يتػأتَّ كىي صفة قديهػة بقػدـ الػذَّ    إيجػةد كػؿ ههكػف كا 

, كهػػف اآليػػةت القرآنيػػة التػػي ايسػػتدؿ بيػػة عمػػى ىػػذه ؛ يعنػػي كالعمػػـ  (6)عمػػى كفػػؽ اإلرادة

                                                 

  . نفسو صدر( الهُ)

  ( , بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)

  . ( ِٓٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ّ)

  . ( ِ( سكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ )ْ)

  . ( ٓٔ( سكرة اةفر , اآلية : )ٓ)

  . ( , هرجع سةبؽ ُّٕ/ُ( شرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , )ٔ)
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فة يت جث مث ىث يث ), كقكلو تعػةلى :   (2)(ک گ گ گ گ)قكلو تعةلى :  (1)الص 

ػفة, كككنو تعةلى قديران لػف يكػكف إال بإثبػةت ىػذه ٌ (3)(جححج مج  صػفة القػدرة  الص 
 . كجؿَّ  لو عزَّ 

 اإلرادة :
حة لبعض هقدراتو عمى ات , هيةيرة لمعمـ كالقدرة , هرج  ةلذَّ قةاهة ب ىي صفة

 . (4)بعض
فةعمى ىذه  ًبٍمفًقٍيوالحبيب عبداهلل  ة استىدؿَّ كههَّ  ( 5)الكريهة هف القرآف الكػريـ   الص 

ی )كقكلػػو تعػػػةلى : ,ٌ  (6)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قكلػػو تعػػةلى : 

, كقكلػو تعػةلى :   (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ), كقكلو تعةلى :    (7)(ی ی جئ حئ  
سػػبحةنو كتعػػةلى هسػػتمزهة لصػػفة اإلرادة  (ديػػأف ير )فصػػفة  ؛  (9)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 .لو عزَّ كجؿَّ 
 

 العمم : 
تنكشؼ بية الهعمكهةت ؛ أم : هف اير  تعةلى ة قةاهة بذاتوأزليَّ كىي صفة 

 . (19)كالعقؿ السَّهعارتسةـ لصكرة في قمب أك دهةغ , كالهرشد إلى ذلؾ 
 

                                                 

  . ( , هرجع سةبؽ ُِٓ)( انظر الفكز كالبشرل , ص ُ)

  . ( ِْٖ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ِ)

  . ( ْٓ( سكرة الكيؼ , اآلية رقـ )ّ)

 ( , هرجع سةبؽ .ّٕ( النفثةت الرحهةنية , ص )ْ)
  . ( الهرجع نفسوٓ)

  . ( ُٖٓ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ٔ)

  . ( ُْ( سكرة الحج , اآلية رقـ )ٕ)

  . ( ِٖ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )ٖ)

  . ( ِٕ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )ٗ)

 ( , هرجع سةبؽ .ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (َُ)
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ؿأهة  ی ی )قػةؿ تعػةلى فػي ايػر هكفػع هنػو :  بػو ؛ هشػحكف فةلقرآف األكَّ

    (3)(ھ ھ ھ ھ ے ے), ك  (2)(جح مح جخ حخ مخ), ك  (1)(جئ حئ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ),   (4)(ڤ ڤ ڤ ڦ), كقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػةلى : 

 . (6), كآم القرآف بذلؾ كثيرة هشيكرة ال يهكف استقصةؤىة   (5)(ۆئ
 :   السَّمع

ةن ال بةلهسػهكعةت ؛ فتػدرؾ إدراكػةن تةٌهػة قةاهػة بذاتػو تعػةلى , تتعمػؽ كىي صػفة أزليَّػ
كر الهبػػيف عمػػى لػػة فػػي الػػذ  الهنزَّ , هيػػة لمجةحػػديف اتخػػيبلن كتكىهػػةن , كقػػد دلػػت الحجػػج الدَّ 

و سػبحةنو كتعػةلى سػهيع بصػػير , كلػيس فػي العقػؿ هػػة يصػرفية عػف ظكاىرىػة فيجػػب أنَّػ
 . (7)رة بذلؾالقرآف العظيـ الهتظةى ليؿ عمى ذلؾ سهعةن آمي كالدَّ  , اإليهةف بية

لك كةف البةرئ اير سهيع كال بصير )ي  أبك حةهد اإلسفراييني : لشَّ قةؿ ا 
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ في قكلو :  السَّبلـلعكس السؤاؿ عمى إبراىيـ عميو 

ليؾ أنت كذلؾ ال يسهع كال يبصر! كلبطؿ ,  (8)چچ  چ  ڇ  ڇ   كلقيؿ لو : كا 
 . (19)((9)چ ٺ    ٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ هعنى قكلو : 

  

                                                 

  . ( ِِٖ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ُ)

  . ( ُِ( سكرة الطبلؽ , اآلية رقـ )ِ)

  . ( ُِٔ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )ّ)

  . ( َُّ( سكرة األنعةـ , اآلية رقـ )ْ)

  . ( ٗٓ( سكرة األنعةـ , اآلية رقـ )ٓ)

 ( , هرجع سةبؽ .ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .َٕالهرجع نفسو , ص) (ٕ)
 ( .ِْسكرة هريـ , اآلية رقـ ) (ٖ)
 ( .ّٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ٗ)
 هرجع سةبؽ .( , ِٓٓ/ُ( شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , )َُ)
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 البصر :
ةن كىك صفة أزلية قةاهة بذاتػو تعػةلى تتعمػؽ بجهيػع الهبصػرات ؛ فتػدرؾ إدراكػةن تةٌهػ 

, كهعمػػػػـك أنػػػػو ككنػػػػو سػػػػبحةنو  (2)  (1)ژٿٹ ٹژؿ كال تػػػػكىـ هػػػػف ايػػػػر تخيُّػػػػ
كبصػيران بصػفة ىػي  السَّػهعكبصػيران هسػتمـز أف يكػكف سػهيعةن بصػفة ىػي  كتعةلى سهيعةن 

 البصر .
  الكمام : 

عمى ككنو تعةلى هتكمهةن , كاتفؽ  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  األنبيةءلقد تكاتر إجهةع  
و أنَّ إلى  السُّنَّةة , لكنيـ اختمفكا في كبلهو ؛ فذىب أىؿ عمى ذلؾ جهيع أىؿ الهمَّ 

 .  (3)ات الهنزَّه عف الحركؼ كاألصكاتفسةني القةاـ بةلذَّ الكبلـ النَّ 
هةفسي هع االستدالؿ بةلقرآف الكريـ يقكؿ النَّ  كإلثبةت الكبلـ : ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

كثير ؛ هف ذلؾ قكلو تعةلى إخبةران عف  السُّنَّةكاىد عمى ذلؾ هف الكتةب ك الشَّ )
ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڳگ  گ   ڳ  ڳچ   الهنةفقيف لهة قةلكا :

اهلل سبحةنو كتعةلى لـ يكذ ب الهنةفقيف في  كهف الهعمـك أفَّ ,  (4)چڻ  
نهة كذَّبيـ فيهة تجنُّ   . (5)(و سراارىـو فهةارىـ كتكنُّ ألفةظيـ , كا 

فاتثانيًا :   :   المعنوية الصِّ
 كىي سبع صفةت :

ة إشػةرة إلػػى أف هعةنييػة ثةبتػػة لػذات البػػةرئ سػبحةنو كتعػػةلى قديهػػة يت الهعنكيَّػػكسيػهَّ 
يػػػػػة صػػػػػفةت كهػػػػػةؿ ألنَّ بقدهػػػػو , كثبكتيػػػػػة لػػػػػو سػػػػبحةنو كتعػػػػػةلى كاجػػػػػب ببدييػػػػػة العقػػػػؿ ؛ 

كأفدادىة نقص , يجب تنزيو البةرئ سبحةنو كتعةلى عنية , كيؼ كقػد ثبػت لػو بتػكاتر 
!كهة كصؼ بية نفسو ككصفتو بية رسمو؟ النَّقؿ

(6)
 . 

                                                 

 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َٕ( النفثةت الرحهةنية , ص)ِ)
 ( , بحذؼ يسير .َٕالنفثةت الرحهةنية , ص) (ّ)
 ( .ُ( سكرة الهنةفقكف , اآلية رقـ )ْ)
 حذؼ يسير .( , بَٕالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ . ٗٓ( الفكز كالبشرل )ٔ)
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هت اإلشػػػػةرة إلػػػى الخػػػػبلؼ بػػػػيف الهعتزلػػػػة كاألشػػػةعرة كنحػػػػكىـ فػػػػي إثبػػػػةت كقػػػد تقػػػػدَّ 
فةتالهعتزلة ال يثبتكف صفةت الهعةني بؿ  صفةت الهعةني , كأفَّ  ة فقػط ؛ الهعنكيَّ  الص 

كىػك الحػؽ إف شػةء اهلل تعػةلى  –آؿ بػةعمكم  ةلسَّػةدةفعمى قػكؿ األشػةعرة كهػف كافقيػـ ك
ػػػفةتة أدلَّػػػ  فػػػإف أدلػػػة صػػػفةت الهعػػػةني ىػػػي - الهعنكيػػػة هنسػػػكبة  ألفَّ الهعنكيػػػة ؛  الص 

 . (1)أصبلن إلى الهعةني ؛ فأصميهة كاحد كأدلتيهة هتقةربة
هةبية  تي استدؿَّ كهف اآليةت الَّ  فةتشي  العيدركس عمى  العبلَّ ة قكلػو الهعنكيَّػ الص 

ٹ ٹ  ٹ  ڤ ٹ  ژ   كقػػػػػػةؿ تعػػػػػػةلى :,   (2)ژٻ ٻ    ٻ   پ     پ  پ       پ ژ تعػػػػػػةلى : )

ڄ ڄ ڄ ژ  كقػةؿ تعػةلى :,   (4)ژی    ی ی یژ  كقةؿ تعةلى :,    (3)ژڤ

 كقػػػػةؿ تعػػػػةلى :,    (6)ژٿٹ ٹ ..ژ  كقػػػػةؿ تعػػػػةلى :,    (5)ژڄ ڃ ڃ

 كقػػػػػػػػػػػػةؿ تعػػػػػػػػػػػػةلى : ,   (7) ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئىئ ژ 

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      پ پپ ژ  كقػػػػػةؿ تعػػػػػةلى : ,  (8)ژۅ ۉ ۉ ېژ

 , كقػػػػػػةؿ تعػػػػػػػةلى :    (19)ژۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ژ , كقػػػػػػةؿ تعػػػػػػةلى :    (9) ژپ   

 .(12) (  (11)ژڃ چ چ  چ..ژ

  
  

                                                 

هة البةجكرم عمػى جػكىرة التكحيػد , َٓ( كانظر دركس التكحيد , ص)ُ) ( , هرجعػةف ِِْص)( , كشرح العبلَّ
 سةبقةف .

 ( .ِ( سكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ )ِ)
 ( .ٖٓ( سكرة الفرقةف , اآلية رقـ )ّ)
 .( ِٗ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ْ)
 ( .ُٗسكرة اةفر , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ٔ)
 ( .ٗٓسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ٕ)
 ( .ْٔسكرة طو , اآلية رقـ ) (ٖ)
 ( .ُسكرة الهمؾ , اآلية رقـ ) (ٗ)
 ( .ٖٔسكرة القصص, اآلية رقـ ) (َُ)
 ( .ِٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ُُ)
 هرجع سةبؽ . ( , ٗٓالفكز كالبشرل , ص) (ُِ)
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فاتو   ة ىي كونو تعالى :المعنويَّ  الصِّ
 حيًا :

هةـ ذكر استدالؿ كقد تقدَّ   ٻ ٻ    ٻ   ژ ):  شي  العيدركس عميية بقكلو تعةلى العبلَّ

 . (3)( (2)ژٹ  ڤ ڤٹ  ٹ ٹ  ژ   كقةؿ تعةلى :,   (1)ژپ     پ  پ       پ 
 قادرًا : 

فةكهف اآليةت القرآنية التي ايستدؿ بية عمى ىذه  ک گ )قكلو تعةلى :  (4)الص 

 . (6)( يت جث مث ىث يث حج مج جح), كقكلو تعةلى :   (5) (گ گ گ
 مريدًا : 
هػػة ـ أفَّ كقػػد تقػػدَّ     اسػػتدؿ عمػػػى صػػفة اإلرادة بيػػذه اآليػػػةت :  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػػداهلل  العبلَّ

ی ی ی ) كقكلػو تعػةلى :,ٌ  (7)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)قكلو تعػةلى : 

, كقكلػػػو تعػػػةلى :   (9) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ), كقكلػػػو تعػػػةلى :    (8) (ی جئ حئ  
, كصػػػفة اإلرادة تقتفػػػي ككنػػػو تعػػػةلى هريػػػدان ؛ كهػػػة ( 11) ,  (10) (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 ىك هعمـك .
 
 

                                                 

 ( .ِ( سكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ )ُ)
 ( .ٖٓ( سكرة الفرقةف , اآلية رقـ )ِ)
 هرجع سةبؽ . ( , ٗٓالفكز كالبشرل , ص) (ّ)
  . ( , هرجع سةبؽ ُِٓ( انظر الفكز كالبشرل , ص )ْ)

  . ( ِْٖ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ٓ)

  . ( ْٓ( سكرة الكيؼ , اآلية رقـ )ٔ)

  . ( ُٖٓ( سكرة البقرة , اآلية رقـ )ٕ)

  . ( ُْ( سكرة الحج , اآلية رقـ )ٖ)

  . ( ِٖ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )ٗ)

  . ( ِٕ( سكرة النسةء , اآلية رقـ )َُ)

  . ( , هرجع سةبؽ ّٕ( النفثةت الرحهةنية , ص)ُُ)
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 عميمًا : 
هةيقكؿ  عف دليؿ صفة العمـ في القرآف الكريـ ككثرتية التي  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

ؿأهة ) تدؿ فركرة عمى أف هف صفةتو تعةلى أنو عةلـ : ]يقصد العمـ[ فةلقرآف بو  األكَّ
هشحكف , ال يتيةفؿ عنو إال هجنكف كةفر همعكف , قةؿ تعةلى في اير هكفع هنو : 

كآم القرآف ) ثـ قةؿ :  ( (2)(جخ حخ مخ جح مح), ك  (1)(ی ی جئ حئ)
 .(3)(بذلؾ كثيرة هشيكرة ال يهكف استقصةؤىة

 سميعًا : 
هةقةؿ  ي  أبك حةهد اإلسفراييني : لك كةف : )قةؿ الشَّ  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

في قكلو :  السَّبلـؤاؿ عمى إبراىيـ عميو البةرئ اير سهيع كال بصير لعكس السَّ 
ليؾ أنت كذلؾ ال يسهع كال ,    (4)(چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) كلقيؿ لو : كا 

 .(ٔ)(  (ٓ)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)يبصر ! كلبطؿ هعنى قكلو : 
 بصيرًا : 

فةكلبلستدالؿ عمى ىذه  هةةبؽ هف القرآف الكريـ عف ليؿ السَّ الدَّ  الص   العبلَّ
 في صفة ككنو سهيعةن سبحةنو كتعةلى . ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 

 مًا : متكمِّ 

ػػفةالعمهػػةء بػػو هػػف القػػرآف الكػػريـ عمػػى إثبػػةت ىػػذه  اسػػتدؿَّ كههػػة   تعػػةلى : قكلػػو الص 

 .(8)( (7)ژڃ چ چ  چ..ژ
 

                                                 

  . ( ِِٖ( سكرة البقرة , اآلية : )ُ)

  . ( ُِ( سكرة الطبلؽ , اآلية : )ِ)

 ( .ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ّ)
 ( .ِْسكرة هريـ , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ّٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ٓ)
( , فػػػهف الهجهكعػػػة الكةهمػػػة لمحبيػػػب عبػػػدالرحهف ِٓٓ/ُ( شػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , )ٔ)

 . ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ
 ( .ِٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ٕ)
 هرجع سةبؽ . ( , ٗٓالفكز كالبشرل , ص) (ٖ)
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فاتثانيًا :   المستحيمة :  الصِّ
فةت كىي فدُّ  فةتةبقة , كىذا هة يستمزهو إثبةت السَّ  الص  الكاجبة نفي  الص 

فةت فةتالهستحيمة هلل تعةلى , كقد ذيكرت تمؾ  الص  الكاجبة هع أدلتية هف القرآف  الص 
 آؿ بةعمكم كايرىـ  . السَّةدةالكريـ ؛ نقبلن هف كتب 

 
فاتثالثًا :   الجائزة : الصِّ

 وىي : أن يفعل ما يشاء أو ال يفعمو : 
ههكف أك تركو ؛  و تعةلى فعؿ كؿ  الهةلكي : )كالجةاز في حق   هحهَّديد قةؿ السَّ  

اهلل تعةلى يجكز لو أف يخمؽ كيختةر هف خمقو هة  ؼ أف يعتقد أفَّ هكمَّ  فيجب عمى كؿ  
و ىك الهتصرؼ الهطمؽ , كهة كةف ألحد االختيةر ألنَّ يشةء , كال يجب عميو شيء ؛ 

ية ؛ خيرىة كشرىة ؛ فيك يعطي كيهنع , كيعز كيذؿ , و بيده األهكر كمُّ هعو ؛ أم : أنَّ 
 .(1)كينفع كيفر , كييفر كيعذب , كيثيب كيعةقب... كىكذا(

فةكقد جةز في حقو ىذه  وئ وئ   ۇئ ۇئ ژ  و يتصرؼ في همكو هة يشةءألنَّ ) الص 

   .   (3)((2)ژۆئ ۆئ 
 

 

  

                                                 

ػد عمػكم الهػةلكي , « جبلء األفيةـ شرح عقيدة العكاـ»(  انظر شرح عقيدة العكاـ الهسهى ُ) لمعبلهة السيد هحهَّ
 . (ِٗص)جهع تمهيذه الشي  هحهَّد إحيةء عمـك الد يف , 

 ( .ِّاآلية رقـ )سكرة األنبيةء ,  (ِ)
 هرجع سةبؽ . ( , ٗٔالفكز كالبشرل , ص) (ّ)
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 : النُّبوَّات: االستدالل بالقرآن الكريم عمى  الثَّانيالمطمب 
كهػػػػػف حيػػػػػث ,  ةألنبيػػػػػةءة الهتعمقػػػػػة بالهقصػػػػػكد هنيػػػػػة الهسػػػػػةاؿ العقديىػػػػػ النُّبػػػػػكَّات 

؛ كىػػػي  النُّبػػػكَّةإهػػػة هشػػػتقة هػػػف النبػػػأ ؛ كىػػػك الخبػػػر , أك هػػػف  ةلنُّبكَّةاالشػػػتقةؽ الميػػػكم فػػػ
هػػػةقػػػةؿ الرفعػػػة , كلتكفػػػيح ذلػػػؾ  ىػػػك  بػػػيُّ ىػػػػ( : )كالنَّ ُُُِ:  )ت ًبٍمفًقٍيػػػوعبػػػداهلل  العبلَّ

بػأ ؛ أم : الخبػػر , ة هػف النَّ كىػك هشػتؽ إهَّػ ؛بع كتركػو , كقػد قػرئ بيهػة فػي السَّػ بػةليهز
 .  (1)(ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)قةؿ تعةلى : 

نبئ الخمؽ , كيجكز أف يككف بهعنى هفعكؿ , و يي ألنَّ فيك )فعيؿ( بهعنى فةعؿ ؛  
(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قةؿ تعةلى : 

(2)
هَّ    ة هف , كا 

 ي بو لرفعة هحمو ؛ ىكذا قةؿ بعفيـ .( , سه  النُّبكَّة)
نَّ دم : قةؿ الهجد الفيركز آبة   .كةف الهرتفع اله : , كالنبةكة النُّبكَّةكاب هة الصَّ كا 

 . ء ىك الهخبر عف اهلل تعةلى بكتبوقةؿ ابف سيده : النبي 
القيةس يهنع  ألفَّ ة استعهةلية ؛ لقمَّ ؛ كقةؿ سيبكيو : اليهز فيو لية ردياة هعنى  

؛ ألعرابي : ية نبيء اهللاكقد قةؿ  سمـى اهلل عميو كآلو ك مَّ ذلؾ , أال ترل إلى قكلو ص
ف خرج هنية إلى األخرل ؛ فةلهعنى : ية هى  هف أرض إلى أرض ؛ إذا خرجتى  نبأتى 

ية هعشر »اليهز ؛ كقةؿ :  سمـة إلى الهدينة , فأنكر صمى اهلل عميو كآلو ك هف هكَّ 
لست »كفي لفظ: « ؛  فإنهة أنة نبي اهلل ال تنبزكا بةسهي»كركم : « قريش ؛ ال تنبزكا

 . (4)( (3)«نبيء اهلل , كلكف نبي اهلل
و أحد أركةف اإليهةف الستة ؛ فبل ييقبؿ ألنَّ كاجب ؛  األنبيةءك  ةلرُّسؿكاإليهةف ب

يقكؿ  ؛ السُّنَّةالقةطعة عمى ذلؾ هف الكتةب ك  األدلَّةت إيهةف اهرئ إال بو , كقد دلَّ 
هة قبؿ فذلؾ كاجب ؛ ال يى  ةلرُّسؿكأهة اإليهةف ب) ىػ( :َٗٗ)ت  شي  العيدركس العبلَّ

سةلة , كهف لـ , كيشيد ليـ بةلر   ةلرُّسؿكحيد حتى يؤهف بد لو بةلتَّ عبد شيً اهلل إيهةف 
ڃ ژ يفعؿ ذلؾ أك آهف ببعض دكف بعض فيك كةفر ؛ قةؿ اهلل تعةلى : ڃ 

                                                 

 ( .ْٗسكرة الحجر , اآلية رقـ )( ُ)
 ( .ّسكرة التحريـ , اآلية رقـ )( ِ)
(ّ)  
 ( , هرجع سةبؽ .ِْالنفثةت الرحهةنية , ص)( ْ)
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چ چ  چ   چ  ڃ  ڌ  ڃ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ   ڇ 

ڈ ڈ ژ ڎ ڎ  (  (1)ژژ   ڌ 
(2)

 . 

فةتتمؾ عدد ك     الهتعمقة  كهنيـ عمهةء األشةعرة التي ذكرىة العمهةء الص 
 قسموىا إلى ثماثة أقسام :إنيم  ثم ,  تسع صفات ةألنبيةءب

فات -1  فات -2الواجبة ,  الصِّ فات -3المستحيمة ,  الصِّ  الجائزة . الصِّ
فاتأواًل :      ( ّ( األهةنة , ِ( الصدؽ , ُكىي أربع :  الواجبة : الصِّ

 ( الفطةنة .ْالتبميغ , 
فاتثانيًا :     ( ّ( الخيةنة , ِ( الكذب , ُكىي أربع :  المستحيمة : الصِّ

 ( الببلدة .ْالكتهةف , 
فاتثالثًا :     كقكع األعراض التي ال تؤدم  وىي واحدة : ؛الجائزة  الصِّ

 . (3)لنقص ؛ كةلهرض الخفيؼ ككذلؾ البيع كالشراء
الهنيج في تقسيـ آؿ بةعمكم ىذا  السَّةدةكقد اعتهد عمهةء العقيدة هف  

صمكات اهلل كسبلهو عمييـ أجهعيف ؛ تبعةن لمهذىب األشعرم هستدليف  األنبيةءصفةت 
 .  (4)لذلؾ بةآليةت القرآنية كايرىة ؛ كهة سيأتي بيةف ذلؾ كمو إف شةء اهلل تعةلى



  

                                                 

 .(ُُٓ-َُٓسكرة النسةء , اآليةتةف رقـ )( ُ)
 , هرجع سةبؽ . (ّٕص), ( الفكز كالبشرل ِ)
هػػة, كحةشػػية  هرجػػع سػػةبؽ, كهػػة بعػػدىة ( ٓٓنظػػر أـ البػػراىيف شػػرح السنكسػػية , ص)ا (ّ) الصػػةكم عمػػى  العبلَّ

طبػػع هصػػطفى البػػةبي الحمبػػي كأكالده , هنظكهػػة جػػكىرة ( كهػػة بعػػدىة , ٖٓ)( , ِٔهنظكهػػة الخريػػدة البييػػة , ص)
هةكهة بعده , كشركحية ؛ هثؿ : شرح ابنو  ةسع كالخهسكف, البيت الت التكحيد لمعبلهة إبراىيـ الهةلكي المقةني  العبلَّ

هةبف إبراىيـ المقةني , كشرح  السَّبلـعبد هةالبةجكرم كشرح  العبلَّ التهيهي الهؤخر الصفةقسػي  هحهَّدعمي بف  العبلَّ
كالخريػػدة البييػػػة كهػػة بعػػػده , هػػع شػػػركحية , الحػػةدم عشػػػر  , كهنظكهػػة عقيػػػدة العػػكاـ لمعبلهػػػة الهرزكقػػي , البيػػػت

 الدردير كشركحية , كهتف العقيدة النسفية كايرىة . لمعبلهة
( , كشػػػػػرح الهنظكهػػػػػة الفريػػػػػدة , ُِّ( , كالنفثػػػػػةت الرحهةنيػػػػػة , ص)ّٗانظػػػػػر : الفػػػػػكز كالبشػػػػػرل , ص)( ْ)
 ( , هراجع سةبقة .ِّٕ/ُص)



83 

 

فاتاًل : أوَّ   الواجبة : وىي أربع : الصِّ
 الصدق : 

, كىك هف هستمزهةت صفة  (1)كىك هطةبقة خبرىـ لمكاقع كلك بحسب اعتقةدىـ
 األهةنة ؛ فهة يدؿ عمى ثبكت األهةنة يدؿ عمى ثبكت الصدؽ .

 األمانة :
عنػو كلػك نيػي كراىػة أك خػبلؼ  مبس بهنيي  كىي حفظ ظكاىرىـ كبكاطنيـ هف التَّ  
؛  الرُّسػػؿىػػك دليػػؿ عمػػى كجػػكب األهةنػػة عمػػى (  ڇ)كقكلػػو تعػػةلى : ,  (2)األكلػػى
بػػػػةع عػػػػةـ ؛ فيشػػػػهؿ أقػػػػكاليـ األصػػػػؿ فػػػػي األهػػػػر أف يفيػػػػد الكجػػػػكب , كطمػػػػب االت   ألفَّ 

ػػػبلةكأفعػػػةليـ كتقريػػػراتيـ ؛ فػػػبل يهكػػػف ليػػػـ عمػػػييـ  صػػػفكا بخػػػبلؼ هػػػة أف يتَّ  السَّػػػبلـك  الصَّ
 ةس ؛ فتككف خيةنة هنيـ , فكجب بذلؾ أهةنتيـ .يأهركف بو النَّ 

هػػػةقػػػةؿ  كفػػػر أك ذنػػػب  األنبيػػػةءر عػػػف لػػػك صػػػدى : إنػػػو  قمنػػػة ) : ًبٍمفًقٍيػػػوعبػػػداهلل  العبلَّ
(  ڇ) لقكلو تعةلی:؛ لكجب اتبةعيـ فيو 

كهػة  ؛ العػذاب بيف بأشػد  , ككػةنكا هعػذَّ (3)
ۆئ ۆئ ۈئ ):  بقكلػػو سػػمـى اهلل عميػػو كآلػػو ك صػمَّ  بػػي  أكعػد اهلل تعػػةلى نسػػةء النَّ 

( ۈئ
 يـ يفعمػكف هػةألنَّ ؛  يطةفككةنكا هف حزب الشَّ  , كزاد في حدكد األحرار,  (4)
ڍ ڍ ڌ ڌ ):  تعػػةلى قػػد قػػةؿك ؛  ذاءكاإليػػ فةسػػتكجبكا الػػذَـّ , يطةف أراده الشَّػػ

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ةلـ ال كالظَّػػػ, الهػػػذنب ظػػةلـ  ألفَّ ؛  النُّبػػكَّةكانعزلػػكا عػػػف  , (5)

(  ۇ ۆ ۆ ۈ ):  لقكلو تعةلى؛  النُّبكَّةينةؿ عيد 
(6)) (7) . 

بعػػكف , فػػيمحقيـ إثػػـ هػػف اتػػبعيـ هتَّ يػػـ ألنَّ العػػذاب ؛  كجػػو أنيػػـ ييعػػذَّبكف أشػػدَّ  كلعػػؿَّ  
 في ذلؾ الذنب هف أههيـ , حةشةىـ صمكات ربي كسبلهو عمييـ .

                                                 

هة البةجكرم عمى جكىرة التكحيد , ص)( ُ)  ( , هرجع سةبؽ .ُٕشرح العبلَّ
 الهصدر نفسو , نفس الصفحة . (ِ)
 ( .ّٖ)رقـ سكرة األنعةـ , اآلية ( ّ)
 ( .َّ) رقـ سكرة األحزاب , اآلية( ْ)
 ( .ٕٓ) رقـ سكرة األحزاب , اآلية( ٓ)
 ( .ُِْ) رقـ سكرة البقرة , اآلية( ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّّالنفثةت الرحهةنية , ص )( ٕ)
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كعصهتيـ بهة كرد هف طمب  األنبيةءعمى أهةنة  الحدَّاداإلهةـ  كقد استدؿَّ 
راط االستقةهة عمى الص  : ) الحدَّاداالستقةهة في اآليةت القرآنية كايرىة , قةؿ اإلهةـ 

بيؿ القكيـ الهكصؿ إلى اهلل تعةلى هف اير اعكجةج بحةؿ كال زيغ أهر الهستقيـ كالسَّ 
هف  ؛ يقيف, كاألكةبر الصد   الهعصكهيف األنبيةءإال عمى  , ر كهتعسر جدان هتعذ  
ل ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) : , قةؿ اهلل تعةلى لرسكلو األهيف يةء الهحفكظيفاألكَّ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ):  إلى قكلو,   (1)(ک ک ک ک گ گ گ گ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ):  كقةؿ تعةلى,   (2)(ۅ

ٱ ٻ ):  , كقةؿ تعةلى (3)(ىت يت):  إلى قكلو ېئ (ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ڃ ڃ ڃ ):  إلى قكلو (4)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ):  كقةؿ تعةلى,   (5)(چ

 . (7)((6)(مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ يت جث
 التبميغ :

ػفةكهعنى ىذه   هػة ؛ كهػة يقػكؿ الص  يػكا جهيػع مَّ ب: أنيػـ  أم) : ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ
لئلجهػػػػةع عمػػػػى  ؛ كعهميػػػػةن  ةد اعتقةديػػػػةن بػػػػرسػػػػمكا لتبمييػػػػو لمعهػػػػة أتػػػػكا بػػػػو هػػػػف عنػػػػد اهلل كأي 

ة الخػػكؼ( ثػػـ اسػػتدؿَّ ك فػػي قػػكَّ بميػػغ كلػػقصػػير فػػي التَّ سػػةلة كالتَّ عصػػهتيـ هػػف كتهػػةف الرَّ 
ػػفةرحهػػو اهلل تعػػةلى عمػػى إثبػػةت تمػػؾ    تعػػةلى : القػػرآف الكػػريـ ؛ فةسػػتدؿَّ بقكلػػوهػػف  الص 

                                                 

 (  .ُُِسكرة ىكد , اآلية رقـ ) (ُ)
 (  .ُُٓسكرة ىكد , اآلية رقـ ) (ِ)
 (  .ُٓسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ّ)
 (  .َّسكرة فصمت , اآلية رقـ ) (ْ)
 (  .ِّسكرة فصمت , اآلية رقـ ) (ٓ)
 (  .ُْ- ُّسكرة األحقةؼ , اآليةتةف رقـ ) (ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٓالفصكؿ العمهية , ص) (ٕ)
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( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)
(1)

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )؛ أم : كأهػػػػػػػػػػػػرت بتبمييػػػػػػػػػػػػو   

(ڎ ڈ
(2)

   . 
(3)أف كتهةف البعض ككتهةف الكؿ   كال شؾَّ 

 الحفظ هػف أم  العصهة تقتفي  ألفَّ ؛   
 كتهةف ؛ قميبلن كةف كثيران .

بهة كرد في  الرُّسؿك  األنبيةءبميغ عمى عمى كجكب التَّ  الحدَّاداإلهةـ  كهة استدؿَّ 
اهلل تعةلى يىسأؿ الهبلاكة يكـ القيةهة عف تبميييـ ألههيـ ؛ كذلؾ  القرآف الكريـ هف أفَّ 

( ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) ة عمى تمؾ األهـ ؛ كهة قةؿ تعةلى :إلقةهة الحجَّ 
(4)

     ,
كيسأؿ , سةلة إلى أههيـ يسأؿ اهلل تعةلى الهرسميف عف تبميغ الر  : ) الحدَّادقةؿ اإلهةـ 

ڈ ژ ):  ؟ قةؿ اهلل تعةلى رسمكا بو إلييـييـ الهرسمكف هة أي : ىؿ بمَّ  األهـ

(ک ک گ گ گ گ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک
(5)

, كحيناذ   
(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):  قةؿ اهلل تعةلى كجكه , كجكه كتسكدُّ  تبيضُّ 

إلى  (6)
(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قكلو تعةلى: 

(7)) (8). 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( .ٕٔسكرة الهةادة , اآلية )( ُ)
 ( .ٕٔسكرة الهةادة , اآلية ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّّالنفثةت الرحهةنية , ص )( ّ)
 . (ُٓسكرة اإلسراء , اآلية رقـ )( ْ)
 ( .ٕ-ٔسكرة األعراؼ , اآليتةف )( ٓ)
 ( .َُٔ) رقـ سكرة آؿ عهراف , اآلية( ٔ)
 ( .َُٕ) رقـ سكرة آؿ عهراف , اآلية( ٕ)
هرُّ بةإلنسػةف كينقفػي لػو هػف األعهػةؿ , لئلهػةـ شػي  اإلسػبلـ كقطػب الػدعكة كاالعتبةر بهة ي االد كةرسبيؿ  (ٖ)

ـ( , دار الحػػػةكم ُٖٗٗ -ىػػػػػُُْٖ, ) ِط ( ,ْٗص) ىػػػػػ( ,ُُِّ)ت :  الحػػػدَّادكاإلرشػػػةد عبػػػداهلل بػػػف عمػػػكم 
  لمنشر كالتكزيع , بيركت , لبنةف .
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  الفطانة :
أف يككف قةدران عمى نصرة هة يدعك  ةس إلى اهللاعي لمنَّ الدَّ عمى  أفَّ  فيية كاألصؿ

, كالفطةنة  ي الكهةؿاإلنسةنال ينةلية إال هف بمغ في درجة الكجكد  ةلنُّبكَّة, كأيفةن ف إليو
 . (1)هكصكفةن بية فيجب أف يككف النبيُّ  ؛ هف صفةت الكهةؿ

هةقةؿ  فةهستدالن عمى إثبةت ىذه  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ :  بةلقرآف الكريـ  الص 
)ككاجب ليـ الفطةنة , كىي صفة رابعة ؛ كهة في الجكىرة , كقةؿ هؤلفية في شرحية 

ف إللزاـ الخصـك كهجةبيتيـ ؛ لقكلو تعةلى : فطُّ ةبقة ال ييني عنية التَّ بلث السَّ : إف الثَّ 
(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

(2)
(ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ,    

(3)
    

(ے ے ۓ ۓ ﮲)ٌ,
(4)

  )(5)
  . 

إلثبةت ىذه  األدلَّةإبراىيـ هع قكهو هف أففؿ  سي دنةكيرل البةحث أف قصة  
فة ة عمى إبراىيـ الحجَّ  سي دنةإقةهة  (ٺ ٿ)الهقصكد بقكلو تعةلى : ؛ إذ  الص 
ڳ ڱ     ):  قكلو لهة رأل الشهس السَّبلـك  الصَّبلةتو عميو كهف فطةنة نبك  قكهو , 

(ڱ
(6)

ية أصير تزكؿ بكجكد ألنَّ ؛  الككاكب كالقهر وى ىذا التعبير يبطؿ تأليٍ  ألفَّ ؛   
كف سمه, كي ففي العبةرة شيةدة حؽ عندىـ تجعميـ يثقكف في رأيو , كأيفةن  األكبر

 .(7), ككةنكا هعو , فإذا هة تبرأ هنية بعد ذلؾ لزكالية صدقكه بعدلو كنصفتو
 

  
                                                 

, لمػػدكتكر سػعيد عبػدالمطيؼ فػػكدة , ( ّٖىػػ( , ص )ْٔٔ)ت :  شػرح عقيػدة اإلهػةـ ابػػف الحةجػب الهػةلكي( ُ)
 هف دكف ذكر طبع أك تةري  الطبع .

 ( .ّٖ) رقـ سكرة األنعةـ , اآلية( ِ)
 ( .ِٖٓ) رقـ سكرة البقرة , اآلية( ّ)
 ( .ُٓٗ) رقـ سكرة النحؿ , اآلية( ْ)
نظػر , كا فًقٍيػوًبمٍ ( , فػهف هجهػكع األعهػةؿ الكةهمػة لمعبلهػة عبػدالرحهف ِّٕ/ُشرح الهنظكهػة الفريػدة , )( ٓ)

 ( , هرجعةف سةبقةف .ُّّالنفثةت الرحهةنية , ص)
 ( .ٖٕ) رقـ , اآلية األنعةـسكرة ( ٔ)
-ىػُِّْ) , ُ, ط : هؤسسة الرسةلة النةشر,  أحهد أحهد امكش , لمشي  السَّبلـعمييـ  الرُّسؿدعكة  (ٕ)

 ( .ـََِِ
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فاتثانيًا :   وىي أربع كذلك : المستحيمة : الصِّ
 البمادة . -4الكتمان ,  -3الخيانة ,  -2الكذب ,  -1 

ثبػةت ىػذه  ػفةتكا  مػـز القػدح فػػي ليػة إف لػػـ تثبػت ألنَّ  ؛ ةلعقػؿالهسػػتحيمة يكػكف ب الص 
 . الهيٍرًسؿً 
قو بإظيػػةر الهعجػػزة اهلل تعػػةلى قػػد صػػدَّ  فهػػثبلن كػػكف الرسػػكؿ ايػػر صػػةدؽ هػػع أفَّ  

ؽ ايػر الصػةدؽ فيػك هػف يصػد   ألفَّ  ؛ ؿ ايػر صػةدؽ, يمـز أف يككف الهرًسػ يوعمى يدى 
 . هثمو اير صةدؽ

ػػ, ككػػذلؾ الػػذم يفػػك   ككػػذلؾ الػػذم يػػأتهف ايػػر األهػػيف فيػػك ال يكػػكف أهينػػةن  ف ض هى
 , فيذا يقدح في حكهتو. عكة التي تحتةج إلى الفطةنةفةع كنشر الدَّ ف أهر الد  ليس بفطً 
هػػػة ىػػػك فػػػرع عػػػف إثبػػػةت اإللػػػو سػػػةلة إنَّ إثبػػػةت الر   ف كيػػػؼ أفَّ كبيػػػذا يكػػػكف قػػػد تبػػػيَّ  

   .  بعد إثبةت هة سبؽسةلة إالَّ و ال يهكف أف نثبت الر  , كأنَّ  تي يتصؼ بيةكصفةتو الَّ 
فةت ف استحةلة فد  كبيذا يتبيَّ  ػبلةالهذككرة عمػى أنبيػةء اهلل كرسػمو عمػييـ  الص   الصَّ

 . السَّبلـك 
 

فاتثالثًا :   كىي كاحدة : الجائزة : الصِّ
 .لهرض الخفيؼ ككذلؾ البيع كالشراءكة ؛ وقوع األعراض التي ال تؤدي لنقص 

هةقةؿ  , دؽالص   : السَّبلـك  الصَّبلةسؿ عمييـ كيجب لمرُّ شي  العيدركس : ) العبلَّ
فةتهركا بإببلاو , كيستحيؿ عمييـ أفداد ىذه كاألهةنة , كتبميغ هة أي  , كيجكز  الص 

ة ؛ كةألعراض ة ال يؤدم إلى نقصو في هراتبيـ العميَّ هَّ هيـ هة هةزج البشػرية ؛ في حق  
 . (1)(الجنكف إاللجكع ... كهة أشبو ذلؾ , , كاألهراض , كا

گ گ گ گ ڳ ڳ )الة عمى ذلؾ قكلو تعةلى : كهف اآليةت الدَّ 

ڈ ) كقكلو تعةلى :   (2)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ّٗص) , ( الفكز كالبشرلُ)
 ( .ٕالفرقةف , اآلية رقـ )سكرة ( ِ)
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, فيـ هثؿ بقية البشر فيهة يجكز عمييـ هف اير هة   (1)(ڱ ں ں ڻ ڻ
 . (2)يـ ؛ هف أكؿ أك شرب أك خفيؼ هرض أك نحك ذلؾران في حق  ف ذلؾ هنف  ك يك

 
 

  

                                                 

 ( .ّّسكرة الهؤهنكف , اآلية رقـ )( ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّّانظر شرح عقيدة العكاـ , لمشي  إحيةء عمـك الد يف , ص)( ِ)
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 : السَّمعيَّات: االستدالل بالقرآن الكريم عمى  الثَّالثالمطمب 
إلى اإليهةف بو إال عف طريؽ الخبر  هة ال سبيؿَّ  ىي كؿُّ  ةلسَّهعيَّةتالهقصكد ب

 . (1)اليقيني
, كفقؾ اهلل تعةلى كجعمؾ هف أىؿ البصةار الهنيرة  -اعمـ ):  الحدَّادقةؿ اإلهةـ 

كفي تفصيمية , مة ىذه العمـك كردت هجهمة كهفصَّ  فَّ أ - ةظرة بنكر اهلل تعةلىالنَّ 
عمى حسب  ؛ هنية اإليهةف اليقيني اإلنسةففحسب  ؛ إجهةؿ ال تحتهؿ العقكؿ ايره

تفصيؿ  السُّنَّةكفي الكتةب ك , ثـ قةؿ : ) (2)(السُّنَّةهة كرد هف ذلؾ في صريح الكتةب ك 
فتتبعكا ذلؾ كتدبركه  ؛ ةتاآليةت الكريهةت كاألحةديث النبكيَّ  هة ذكرنةه في نص  

كهف يؤهف بةهلل ,  فإف فيية خبلصة الهقصكد ؛ ككا بهة ذكرنةه هف ىذه الجهمةكتهسَّ 
 . (3)(كهف ييد اهلل فيك الهيتد, يد قمبو ي

 
 اإليهةف بية كثيرة ؛ هنية :  سمـالتي يجب عمى اله السَّهعيَّةتك 

 الممائكة : 
ؿ بأشكةؿ هختمفة في أشكةؿ حسنة قةدرة عمى التشكُّ  , أجسةـ لطيفة نكرانيةكىي 

يؿ حكف المَّ يسب  , كهنيـ هف يسكف األرض  هةكات اةلبةن كهسكنية السَّ , شأنية الطةعة , 
كصفكف , كال يي  كال يعصكف اهلل هة أهرىـ كيفعمكف هة يؤهركف , يةر ال يفتركفكالنَّ 

 . (4)بذككرة كال بأنكثة
ككجكب اإليهةف بيـ الهبلاكة  كجكدعمى آؿ بةعمكم  السَّةدةاستدؿَّ بو  كههَّة 

هةقةؿ القرآف الكريـ ؛  كيجب اإليهةف أيفةن  ):  ىػ(َٗٗ:  شي  العيدركس )ت العبلَّ
بأنيـ عبةده هكرهكف هعصكهكف عف الهعصية , هكاظبكف عمى الطةعة , يسٌبحكف 

                                                 

 .( َُّص) كبرل اليقينةت الككنية , ( ُ)
 , هرجع سةبؽ . (ّٗص),  النفةاس العمكية في الهسةاؿ الصكفية (ِ)
 ( . ُْالهرجع نفسو , ص ) (ّ)
ػدتحفة الهريد عمى جكىرة التكحيد لمشي  إبػراىيـ بػف  (ْ) حةشػية التحريػر ( , كعمييػة ُْٕ)صالبػةجكرم ,  هحهَّ

ػػد صػػةلح بػػف أحهػػد اليرسػػي الحهيػػد لهسػػةاؿ عمػػـ التكحيػػد , ل ـ( , هكتبػػة سػػيدا لمطبةعػػة َُِّ, ) ُط, مشػػي  هحهَّ
 كالنشر كالتكزيع , ديةر بكر , تركية .
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كال يحصػي  , (1)ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ الميؿ كالنيةر ال يفتركف 
ژۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉ ژ عددىـ إال اهلل ؛ قةؿ اهلل تعةلى : 

(2))(3) . 
 القبر نعيمو وعذابو :  : السَّهعيَّةتكهف 

بعض  , كأنكره أيفةن  أنكر الهبلحدة كالخكارج كبعض البةطنية عذاب القبر
هةذلؾ  كهة ذكر ؛ الهعتزلة أتبةع فرار بف عهرك لفصؿ ا»ابف حـز في كتةبو  العبلَّ

,  (5)أبك  الحسف األشعرم عذاب القبر اإلهةـ كأثبت , (4)«في الهمؿ كاألىكاء كالنحؿ
, كىك الرَّاجح ؛ لكجكد أدلَّة عميو كثيرة بؿ كصمت حدَّ  (6)ينبلككذا القةفي البةق

 التكاتر ؛ كهة تأتي اإلشةرة إليية .
ليؿ عمى إثبةت عذاب القبر قكلو كالدَّ ):  ي رحهو اهلل تعةلىبلنالقةفي البةق قةؿ
, (7)( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) : تعةلى

أنو  سمـى اهلل عميو ك هة ركم عنو صمَّ  كأيفةن  , (8)عذاب القبرقةؿ أبك ىريرة : يعني 
ره بية , فيذه اآلية الكريهة كحسب هة فسَّ (9)«أعكذ بةهلل هف عذاب القبر»:  كةف يقكؿ

أبك ىريرة رفي اهلل عنو تعتبر دليبلن عمى إثبةت عذاب القبر , نجةنة اهلل هنو  سي دنة
 . (19)كأحبةءنة آهيف

                                                 

 . (ٔسكرة التحريـ , اآلية رقـ )( ُ)
 . (ُّ, اآلية رقـ ) هدثرسكرة ال (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ُٕص), ( الفكز كالبشرل ّ)
 , هرجع سةبؽ . (ٔٓ-ٓٓ/ْ),  ي الهمؿ كاألىكاء كالنحؿالفصؿ ف (ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ِْٕ) ص , اإلبةنة عف أصكؿ الديةنة (ٓ)
 , هرجع سةبؽ . (ْٗ-ْٖ)اإلنصةؼ ,  (ٔ)
  ( .ُِْسكرة طو , اآلية رقـ ) (ٕ)
 , هرجع سةبؽ . (ّّْ/ٖ), فتح البةرم شرح صحيح البخةرم  (ٖ)
( , كاإلهػػةـ ِّٖهتفػػؽ عميػػو , أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم , كتػػةب األذاف , بػػةب الػػدعةء قبػػؿ السَّػػبلـ , بػػرقـ ) (ٗ)

 المَّيـبمفظ : ) ( ٖٗٓ)  - ُِٗهنو في صبلة , برقـ )هسمـ , كتةب الهسةجد كهكافع الصَّبلة , بةب هة يستعةذ 
( , كبلىهة عف السيدة عةاشة رفي اهلل عنية , كبمفظو اإلهةـ أحهد في هسنده برقـ إني أعكذ بؾ هف عذاب القبر

 ( , عف سي دنة عبداهلل بف عبةس رفي اهلل عنيهة .ِٕٔٔ)
 , هرجع سةبؽ . (ْٗ-ْٖ)اإلنصةؼ ,  (َُ)



91 

 

ف بعػػػػذاب القبػػػػر كنعيهػػػػو , آؿ بػػػػةعمكم بكجػػػػكب اإليهػػػػة السَّػػػػةدةكقػػػػد قػػػػةؿ عمهػػػػةء  
هػػةقػػةؿ  ؛ كايػػره عمييهػػة بآيػػةت هػػف القػػرآف الكػػريـككهػػنيج شػػرعي اسػػتدلُّكا  عبػػداهلل  العبلَّ

ػػ ًبٍمفًقٍيػػو ة عميػػو , : )كعػػذاب القبػػر أك نعيهػػو ههػػة يجػػب اعتقػػةده , كقػػد أجهػػع سػػمؼ األهَّ
ں ں ڻ ڻ )يػػػػو قكلػػػػو تعػػػػةلى : عم , كدؿَّ  السُّػػػػنَّةكقػػػػةؿ بػػػػو جهيػػػػع عمهػػػػةء 

ڻ ۀ ۀ ) ؛ أم : فػػػػي البػػػػرزخ ؛ بػػػػدليؿ قكلػػػػو تعػػػػةلى بعػػػػد ذلػػػػؾ اليػػػػـك :    (1) (ڻ ڻ

 .   (2)(ہ ہ ہ ہ ھ ھ
ػػ ڤ ڦ ڦ )»قػػةؿ :  سػػمـى اهلل عميػػو كآلػػو ك عػػف النبػػي صػػمَّ  حيحكفػػي الصَّ

   . (5) ((4)«نزلت في عذاب القبر    (3)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 ابة :ظيور الدَّ  عمامات الساعة ؛ ومنيا   
ةس كتىػٍرًكيـ أكاهػر اهلل كتبػديميـ ىذه الدابة تخرج في آخر الزهةف عند فسةد النَّػو 
,  (6): هػف ايرىػة كقيػؿ , ة: هف هكَّػ قيؿة هف األرض خرج اهلل ليـ دابَّ , يي  الحؽ الد يف

هػػة فػػي إثبةتيػػة هػػف الكتػػةب العزيػػز كههػػف أشػػةر ليػػذه اآليػػة هسػػتدالَّ   ًبٍمفًقٍيػػوعبػػداهلل  العبلَّ
ابػػة التػػي ذكػػر اهلل تعػػةلى فػػي القػػرآف هس هػػف هيربيػػة تظيػػر الدَّ فقػػةؿ : )كبعػػد طمػػكع الشَّػػ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػةلى : 

وهيييل سَّاسة سييي     (7)(گ گ گ
ةس قػػػةؿ ابػػػف عبَّػػػ), قييي إل سم ييي ك سرييي     ييي     (8)

                                                 

 ( .ْٔ, اآلية رقـ )سكرة اةفر   ( ُ)
 ( .ْٔسكرة اةفر , اآلية رقـ )  ( ِ)
 ( .ِٕسكرة إبراىيـ , اآلية رقـ )  ( ّ)
هتفؽ عميو , أخرجو اإلهػةـ البخػةرم فػي صػحيحو , كتػةب الجنػةاز , بػةب هػة جػةء فػي عػذاب القبػر , بػرقـ  (ْ)
ذ ( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو , بةب عرض هقعد الهيت هف الجنَّة أك ُّٗٔ) ثبةت عذاب القبر كالتعكُّ النَّةر , كا 

 ( كبلىهة عف سي دنة البراء بف عةزب رفي اهلل عنو .ُِٕٖ)ّٕهنو , برقـ )
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٖالنفثةت الرحهةنية , ص)( ٓ)
ر القرشػػي الفػػداء إسػػهةعيؿ بػػف عهػػر بػػف كثيػػ ي: أبػػ, لمعبلهػػة  تفسػػير القػػرآف العظػػيـ, « تفسػػير ابػػف كثيػػر» (ٔ)

ػػػد:  سػػػةهي بػػػف  (, تحقيػػػؽَُِ/ٔىػػػػ( , )ْٕٕ, )ت :  الدهشػػػقي ـ( , ُٗٗٗ -ىػػػػ َُِْ, ) ِ, ط سػػػبلهة هحهَّ
 .  النةشر : دار طيبة لمنشر كالتكزيع

 ( .ِٖسكرة النهؿ , اآلية رقـ ) (ٕ)
 ( , بةختصةر , هرجع سةبؽ .ُِّالنفثةت الرحهةنية , ص ) (ٖ)
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كم عف عمي   -كالحسف كقتةدة  : تخػةطبيـ  أم ؛ هيػـ كبلهػةن : تكم   -رفي اهلل عنو  كري
 . هخةطبة

 ,  ةس كةنكا بآيةتنة ال يكقنكفالنَّ  : إفَّ  : تكمهيـ فتقكؿ ليـ كقةؿ عطةء الخراسةني
, كاهلل  كؿ نظر ال يخفىالقكفي ىذا  , , كاختةره ابف جرير كيركل ىذا عف عمي

 . (1)(أعمـ
آؿ بةعمكم  السَّةدةعمهةء  ةت فههة استدؿَّ ة هة كرد في يـك القيةهة هف سهعيَّ كأهَّ 
   :هف القرآف الكريـ  عميو

 النشر والحشر :
زعةج يـ , كسكقيـ إلى الحرب , الحشر لية : إخراج الجهةعة عف هقرىـ , كا 

طبلؽ بإخراج الهكتى عف قبكرىـ , رع عند اإلفي عرؼ الشَّ  صَّ ثـ خي  ,كنحكىة 
 يقةؿ : الحشر إال لمجهةعةقةؿ الرااب : ال , كسكقيـ إلى الهكقؼ لمحسةب كالجزاء 

 : أم؛    (2) (ہ ہ ہ ھ)كهنو قكلو تعةلى :  ,إحيةء الهيت بعد هكتو : كالنشر  ,
  . (3)أحيةه
هةيقكؿ ك  كىك  ؛ : عبةرة عف سكقيـ جهيعةن إلى الهكقؼ الحشرالبةجكرم : ) العبلَّ

لفصؿ ؛ عص اهلل عميية لة التي لـ يي الهكفع الذم يقفكف فيو هف أرض القدس الهبدَّ 
, كبيف  س كالجف كالهمؾألنَّ كىك ا ل ؛جةز , كال فرؽ في ذلؾ بيف هف يي  القفةء بينيـ

, كصححو  كةلبيةاـ كالكحكش عمى هة ذىب إليو الهحققكف ل ؛جةز هف ال يي 
 . (4)(النككم
هةيقكؿ    ,  كنػؤهف هػف البعػث أنػو حػؽ   ( : )ىػػَٗٗ: شػي  العيػدركس )ت العبلَّ

   ﯀     ﮿    ﮾    ﮽ ﮼    ﮻   ﮺      ﮹    ﮸       ﮷    ﮶     ﮵   ﮴   ﮳    ﮲    ۓ     ۓ      ے   ےژ : قػػػػػػػةؿ اهلل تعػػػػػػػةلى

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .َُِ/ٔتفسير ابف كثير , ) (ُ)
 ( .ِِسكرة عبس , اآلية رقـ ) (ِ)
 هحهَّد: , لمعبلهة  لهعيف عمى الفركرم هف عمـك الد يفشرح الهرشد ا الدر الثهيف كالهكرد الهعيفانظر  (ّ)

, هصر  النةشر: دار الحديث القةىرة( , ْٕ, ص ) : عبد اهلل الهنشةكم, تحقيؽ  بف أحهد هيةرة الهةلكي
, لمعبلهة أبي القةسـ الحسيف بف هحهَّد الهعركؼ بةلرااب األصفيةني ( , كهفردات الرااب ـََِٖ -ىػ ِْٗ)

 ( , تحقيؽ : هحهَّد سيد كيبلني , دار الهعرفة , بيركت , لبنةف .ُُٗىػ( , ص)َِٓ)ت : 
 ( , هرجع سةبؽ .ٗٗشرح جكىرة التكحيد لمعبلهة البةجكرم , ص) (ْ)
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ى اهلل : سػػػهعت رسػػػكؿ اهلل صػػػمَّ  ةس رفػػػي اهلل عنيهػػػة قػػػةؿكعػػػف ابػػػف عبَّػػػ  , (1) ژ﯁
كػػـ هحشػػكركف ةس ؛ إنَّ يػػة النَّػػيػػة أيُّ »:  يخطػػب عمػػى الهنبػػر يقػػكؿ سػػمـعميػػو كعمػػى آلػػو ك 

ژچ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃژ  ؛ عراة ارالن  إلى اهلل حفةة
(2)»(3))(4). 

هةكيقكؿ  كقد ثبت البعث بةلكتةب أثنةء شرحو لهنظكهتو : ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) : , قةؿ تعةلى , كأجهعكا عميو السمؼ السُّنَّةك 

كالهةدة عمى حةلية ,  قدرتو تعةلى كهة كةنت ال تتيير فإفَّ ؛    (5)( ڻ ۀ ۀ ہ ہ
: يعمـ تفةصيؿ الهخمكقةت  أم   (6)(ہ ہ ھ ھ)بلزهة لذاتية في القةبمية الَّ 

د أصكلية ك فصكلية الهتبد  , ة تتفيعمـ أجزاء األشخةص الهتف ؛ خمقية يةفيبعمهو كک
عةدة  ,بعفية إلى بعض عمى النهط السةبؽ كطريؽ تهييزىة كفَـّ  , كهكاقعية كا 

 . (7)(األعراض كالقكل التي كةنت فيية
 الصراط :

بدؿ هف ريؽ كيي الطَّ  : الس رىاطي ريؽ , كفي الهصبةح : راط في المية : الطَّ الص  ك 
 . (8)صراط: فيقةؿ  ؛ يف صةدالس  

هف  عرة كأحدُّ هف الشَّ  أرؽُّ  , جسر ههدكد عمى هتف جينـ : راط شرعةن يراد بةلص  ك 
,  (9)(حب خب مب ىب) كقكلو تعةلى : ؛ت عميو نصكص شرعية , كقد دلَّ  يؼالسَّ 

                                                 

 ( .ٕ)رقـ سكرة التيةبف , اآلية ( ُ)
 ( .َُْ) رقـسكرة األنبيةء , اآلية ( ِ)
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۈ  ژ  بػةب  , التفسػيركتػةب فػي  فػي صػحيحو البخػةرمهتىفؽ عميػو , أخرجػو بمفظػو اإلهػةـ  (ّ)

كتػػةب الجنَّػػة كصػػفة فػػي  سػػمـهاإلهػػةـ , ك ( ِْٓٔ)بػرقـ   , ژى ى ائ ائ          ەئ ەئې     ۅۅ ۉ ۉ ې     ې ې
, كبلىهػػة عػػف سػػي دنة عبػػداهلل بػػف عبػػةس  (َِٖٔبػػرقـ )  الحشػػر يػػـك القيةهػػة , نعيهيػػة كأىميػػة , بػػةب فنػػةء الػػدنية كبيػػةف

 رفي اهلل عنيهة .
 , هرجع سةبؽ . (ُٖ) ص , ( الفكز كالبشرلْ)
 ( .ٕٗ- ٖٕسكرة يس , اآليةتةف رقـ ) (ٓ)
 ( .ٕٗسكرة يس , اآلية رقـ ) (ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ُِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٕ)
دراسة ك تحقيؽ : يكسؼ ( , ُْْ, ص) بف عمي الفيكهي الهقرم هحهَّدأحهد بف الهصبةح الهنير ,  (ٖ)

 . النةشر: الهكتبة العصرية,  هحهَّدالشي  
  ( .ِّسكرة الصةفةت , اآلية رقـ ) (ٗ)
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راط جسر ههدكد عمى جينـ أجهعكا عمى أف الص  مؼ السَّ  فَّ : )إ كقةؿ اإلهةـ األشعرم
رعة كاإلبطةء عمى قدر , كأنيـ يتفةكتكف في السُّ  يجكز عميو العبةد بقدر أعهةليـ, 
 .  (1)(ذلؾ

بسبب الحديث ؛ كأنكر كجكده كالهشي عميو الهبلحدة كبعض الهبتدعة خةصة 
 . (2)يؼهف السَّ  هف الشعرة كأحدُّ  الذم جةء فيو كصفو عمى أنو أدؽُّ 

ثبةتةن  عزا األيجي إنكةره إلى أكثر الهعتزلة كأف الجبةاي تردد فيو نفيةن كقد   , كا 
سع عمى يتَّ  النَّةرك  الجنَّةبيف  : ىك طريؽ كذكره القةفي عبد الجبةر الهعتزلي كقةؿ

راط , كأنكر أف يككف الص   إذا راهكا الهركر عميو النَّةركيفيؽ عمى أىؿ  الجنَّةأىؿ 
عميو  كهة أنكر أف يجكزه الهكمفكف فيككف هف هرَّ  ؛ هف السيؼ هف الشعر كأحدُّ  أدؽُّ 

ف كةف أثبت كىذا ,  النَّةركهف لـ يتهكف فيك هف أىؿ  , الجنَّةهف أىؿ  الهعتزلي كا 
فةت, إال أنو أنكر  راط في الجهمةالص    . (3)الكاردة في األحةديث عف صفتو الص 
هػةيقكؿ ةلقرآف الكريـ لبلستدالؿ عميو بك   : ) ىػػ(َٗٗ:  )ت شػي  العيػدركس العبلَّ

ػػػ كنػػػؤهف بػػػأفَّ  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ک  ژ   : راط حػػػؽ ؛ لقكلػػػو تعػػػةلىالص 

ڳ   ڳ  ڳ  ژ كقػػػػػػػةؿ تعػػػػػػػةلى : ,  (4)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ 

ی  ی   جئ  ژ  , كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلى : (5)ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  

 . (7)((6)ژحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب

                                                 

إسهةعيؿ بف  الحسف عمي بف إسهةعيؿ بف إسحةؽ بف سةلـ بف, لمعبلهة أبي  رسةلة إلى أىؿ الثير ببةب األبكاب(ُ)
, ص  : عبد اهلل شةكر هحهَّد الجنيدم, تحقيؽ  ىػ(ِّْ: ت عبد اهلل بف هكسى بف أبي بردة بف أبي هكسى األشعرم )

 . ىػ(ُُّْ, ) , الههمكة العربية السعكدية , الهدينة الهنكرة النةشر: عهةدة البحث العمهي بةلجةهعة اإلسبلهية( , ُّٔ)
حفصة البقػةلي , هػف هكقػع هركػز أبػي الحسػف األشػعرم لمدراسػةت البحػكث العقديػة هفةىيـ عقدية , لمبةحثة  (ِ)

 عمى شبكة النت .
االنتصةر في الرد عمى الهعتزلة القدرية في تحقيقو لكتةب  سعكد بف عبد العزيز الخمؼهف تعميؽ الشي   (ّ)

,  ىػ(ٖٓٓ: ت لشةفعي )العهراني اليهني ا: أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سةلـ لمعبلهة  األشرار
  . , الههمكة العربية السعكدية , الريةض : أفكاء السمؼ النةشر( , ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ) ُ( , طَِٕ/ّ)

 , هرجع سةبؽ .( ٕٕص), ( الفكز كالبشرل ْ)
 . (ٖٔ-ٖٓسكرة هريـ , اآلية رقـ )( ٓ)
 . (ِْ-ِّرقـ ) سكرة الصةفةت , اآليتةف( ٔ)
 هرجع سةبؽ ., ( ِٖص), ( الفكز كالبشرل ٕ)
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ک  گ   گگ  ک  ژ قكلو تعةلى : في  النَّةراختمؼ العمهةء في الهراد بكركد كقد 

 : عمى أقكاؿ (1)ژگ           ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ 
ؿ قيف اهلل يصرؼ أذاىة عف عبةده الهتَّ  , كلكفَّ  خكؿالهراد بةلكركد الدَّ  : أفَّ  األكَّ

 . عند ذلؾ الدخكؿ
و جسر ألنَّ : الجكاز عمى الصراط ؛  الهذككر النَّةرالهراد بكركد  : أفَّ  الثَّةني

 . هنصكب عمى هتف جينـ
 . : أف الكركد الهذككر ىك اإلشراؼ عميية كالقرب هنية الثَّةلث
 . (2)الهؤهنيف هف ذلؾ الكركد ىك حر الحهى في دار الدنية حظَّ  : أفَّ  الرَّابع

ح البةحث القكؿ  ؛ لؤلحةديث الدَّالة عمى ذلؾ كالَّتي سيذكرىة البةحث  الثَّةنيكيرج 
 . هف ىذا الفصؿ الثَّةلثإف شةء اهلل تعةلى في الهبحث 

هػػة اسػػتدؿَّ ك  ػػراط  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػداهلل  العبلَّ ھ ھ ے )بقكلػػو تعػػةلى : عمػػى الص 

 .  (3)(ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
 الميزان :
؛ السُّنَّة, كىك بعهكد ككفتيف عند أىؿ  السُّنَّةكرد بو القرآف ك  كذلؾ ؛ حؽ  كالهيزاف 

عمى كجكده بةلقرآف  اليزالي اإلهةـ استدؿَّ  , (4)ياةتإحداىهة لمحسنةت كاألخرل لمس  
كقةؿ ,    (5)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) : قةؿ اهلل تعةلى ؛ ىك حؽ  ) : الكريـ فقةؿ

 , اآليةى   (6)(...ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ) : تعةلى
بحسب درجةت األعهةؿ  نةن ث في صحةاؼ األعهةؿ كزٍ حدً اهلل تعةلى يي  أفَّ  : ككجيية

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( ٕٕص), ( الفكز كالبشرل ُ)
القةدر الهختةر بف عبد  هحهَّداألهيف بف  هحهَّد: , لمعبلهة  أفكاء البيةف في إيفةح القرآف بةلقرآف (ِ)

( هػ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ, )التكزيع كالنشر ك  النةشر : دار الفكر لمطبةعة ,  ىػ(ُّّٗ: ت  الجكني الشنقيطي )
 . لبنةف ,  بيركت, 
 ( , هرجع سةبؽ .َِٔ, كانظر النفثةت الرحهةنية , ص) (ٔٔ), اآلية رقـ  يسسكرة ( ّ)
 هفةىيـ عقدية , لمبةحثة حفصة البقةلي , هرجع سةبؽ . (ْ)
 ( .ّْسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .َُّ-َُِسكرة الهؤهنكف , اآليتةف رقـ ) (ٔ)



96 

 

حتى يظير ليـ العدؿ  ؛ فتصير هقةدير أعهةؿ العبةد هعمكهة لمعبةد؛ عند اهلل تعةلى 
 . (1)(في العقةب أك الففؿ في العفك كتفعيؼ الثكاب

 الحوض والكوثر :
كقػػد ,  (2)و: ىػػك الحػػكض بعينػػ كقػػةؿ بعفػػيـ, ر يخرخػػ الجنَّػػةنيػػر فػػي : الكػػكثر 

ػػأنػػو يشػػخي : كرد فػػي صػػفة الحػػكض يػػـك القيةهػػة  هةء عػػف نيػػػر ب فيػػو هيزابػػةف هػػف الس 
  . (3)هةءعميو آنية عدد نجـك الس   , كأفَّ  الككثر

, كأنكرت الهعتزلة الحكض : ) ـ أبك الحسف األشعرم رحهو اهلل تعةلىقةؿ اإلهة
أصحةبو رفي  كركم عف, هف كجكه كثيرة  سمـكقد ركم عف النبي صمى اهلل عميو ك 

 . (4)(اهلل عنيـ أجهعيف ببل خبلؼ
هػػػةكيقػػػكؿ  كنػػػؤهف شػػػي  العيػػػدركس هستشػػػيدان لكجػػػكده هػػػف القػػػرآف الكػػػريـ : ) العبلَّ

 . (6)(  (5) (ڎ ڎ ڈ):  بةلحكض أنو حؽ ؛ فقد قةؿ اهلل تعةلى
ههػػة اسػػتدؿ بػػو العمهػػةء عمػػى إثبػػةت    (7) (ڎ ڎ ڈ) فقكلػػو تعػػةلى : 

ػػد سػػي دنةالكػػكثر ككػػذا الحػػكض ل , قػػةؿ اإلهػػةـ  سػػمـصػػمى اهلل عميػػو كآلػػو كصػػحبو ك  هحهَّ
كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في الككثر الذم أعطيو النبػي صػمى القرطبي رحهو اهلل تعةلى : )

ؿ ؛ عمى ستة عشر قػكالن  سمـاهلل عميو ك  , ركاه البخػةرم عػف  الجنَّػة: أنػو نيػر فػي  األكَّ

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ُْْ/ُ)إحيةء عمـك الد يف ,  (ُ)
: ت , أبك إسحةؽ ) بف إبراىيـ الثعمبي هحهَّدأحهد بف  , لمعبلهة الكشؼ كالبيةف عف تفسير القرآف (ِ)

( , َّٗ/َُ, ) : األستةذ نظير السةعدم هراجعة كتدقيؽ,  بف عةشكر هحهَّد: اإلهةـ أبي  تحقيؽ,  ىػ(ِْٕ
 . لبنةف, بيركت  ( ,ـ ََِِ -, ىػ ُِِْ, ) ُط , النةشر: دار إحيةء التراث العربي

( , هرجػػػع سػػػةبؽ , كهػػػة كرد أخرجػػػو اإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو بػػػرقـ ْٖٗ/ٖتفسػػػير اإلهػػػةـ ابػػػف كثيػػػر , ) (ّ)
بيده  هحهَّدكالذم نفس : » قةؿ ؟ هة آنية الحكض؛ : ية رسكؿ اهلل  : قمت عف أبي ذر, قةؿ( بمفظ : ََِّ)ّٔ)
هػف شػرب هنيػة لػـ  الجنَّػة, آنيػة  , أال فػي الميمػة الهظمهػة الهصػحية هةء كككاكبيػةآلنيتو أكثر هف عػدد نجػـك السػ؛ 

هػة بػيف عهػةف ؛  , عرفو هثؿ طكلو , هف شرب هنو لـ يظهأ الجنَّة, يشخب فيو هيزابةف هف  يظهأ آخر هة عميو
, في كتػةب الففػةاؿ , بػةب إثبػةت حػكض نبينػة صػمى  «, كأحمى هف العسؿ هف المبف , هةؤه أشد بيةفةن  إلى أيمة

ثبةت صفةتو .  اهلل عميو كسمـ كا 
 ( , هرجع سةبؽ .ِْٓاإلبةنة , ص) (ْ)
 ( .ُسكرة الككثر , اآلية رقـ ) (ٓ)
 , هرجع سةبؽ .( ٕٗص) , ( الفكز كالبشرلٔ)
 ( .ُسكرة الككثر , اآلية رقـ ) (ٕ)
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الكػكثر  ح البةحػث أفَّ , كيػرجٌ  (1) (كتػةب التػذكرةكقػد ذكرنػةه فػي ,  أيفػةن  الت رهذمأنس ك 
ىػػك صػػةحبو كىػػك  سػػمـالرَّسػػكؿ صػػمَّى اهلل عميػػو كآلػػو كصػػحبو ك  ألفَّ ؛  الجنَّػػةنيػػر فػػي 

ػػحيح الػػذم أشػػةر إليػػو اإلهػػةـ القرطبػػي كايػػره  الػػذم فسَّػػره بػػذلؾ ؛ كهػػة فػػي الحػػديث الصَّ
 رحهو اهلل تعةلى .

 فاعة :الشَّ  
صةحب الحةجة  فكأفَّ  ؛ فع الذم ىك نقيض الكترهف الشَّ : هأخكذة  فةعة ليةالشَّ 

: هسألة اليير أف  عرفية الهعتزلة بأنيةفقد :  اصطبلحةن ة كأهَّ  , (2)فيع صةر شفعةن بةلشَّ 
هةفية كعرَّ   , (3)ينفع ايره أك أف يدفع عنو هفرة السؤاؿ في  : بأنية الجرجةني العبلَّ

الحسف  كقةؿ اإلهةـ أبك , (4)في حقوالتجةكز عف الذنكب هف الذم كقع الجنةية 
 .(5)(شفةعة سمـكف أف لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمهقد أجهع الهاألشعرم : )

 السُّنَّةفةعة بةلقرآف الكريـ ك عمى الشَّ كايرىـ آؿ بةعمكم  السَّةدةعمهةء  استدؿَّ ك 
هةيقكؿ  بكية ؛النَّ  : فةعة بةلقرآف الكريـ عمى الشَّ ىػ( هستدالَّن َٗٗ)شي  العيدركس العبلَّ
عمى هة جةءت بو الركايةت عف النبي  السُّنَّةفةعة أنية حؽ , أجهع أىؿ نؤهف بةلشَّ ك )

 ڎ ڌ ڌژ فةعة ؛ لقكلو تعةلى :في الشَّ  سمـصمى اهلل عميو كعمى آلو ك 

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ژ فةعة ألهتو , كذكر الهفسركف أف الهراد بو الشَّ  , (6)ژ ڎ

                                                 

 .( ُِٔ/َِالجةهع في أحكةـ القرآف , ) (ُ)
 ينصةرم الركيفعابف هنظكر األ يهحهَّد بف هكـر بف عمجهةؿ الد يف أبي الففؿ  , لمعبلهة لسةف العرب (ِ)
 , لبنةف . بيركت ,النةشر: دار صةدر ىػ( , ُُْْ, ) ّ( ,  طُّٖ/ٖ, بةب شفع , ) ىػ(ُُٕ: ت فريقى )األ
ػدلمقةفػي عبػد الجبػةر بػف أحهػد , تعميػؽ اإلهػةـ :  شرح األصػكؿ الخهسػةانظر (  ّ) بػف الحسػيف بػف أبػي  هحهَّ

 ( , النةشر : هكتبة كىبة .ٖٖٔىةشـ , تحقيؽ : عبدالكريـ عثهةف , ص )
, ص  ىػ(ُٖٔ: ت ي الزيف الشريؼ الجرجةني )بف عم هحهَّدعمي بف , لمعبلهة  كتةب التعريفةتانظر ( ْ)
: دار الكتب  النةشرـ( , ُّٖٗ -قَُّْ, ) ُ, ط شراؼ النةشرجهةعة هف العمهةء بإ ( , تحقيؽُِٕ)

 . لبنةف, يركت ب ,  العمهية
 ( , هرجع سةبؽ .ُِْاإلبةنة , ص ) (ٓ)
 . (ٓية رقـ )اآلفحى , السكرة ( ٔ)



98 

 

فةعة في أهتو ؛ الهقةـ الهحهكد ىك الشَّ  : أفَّ  فسيرجةء في التَّ  , (1)ژ ڈ ڎ
ليحهده فيو   . (2)كف كاآلخركف(األكَّ

هةقةؿ كبيذا التَّفسير يتفح كجو االستدالؿ بةلقرآف الكريـ عمى الشَّفةعة ؛    العبلَّ
 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ژ:  قكلو تعةلى)في تفسيره : رحهو اهلل تعةلى القرطبي 

 ژ
ؿ:  الهحهكد عمى أربعة أقكاؿمؼ في الهقةـ اختي  (3)  -ية كىك أصحُّ  - األكَّ

, كىذا الذم صححو  (4)...( , قةلو حذيفة بف اليهةف الشفةعة لمنةس يكـ القيةهة
 اإلهةـ القرطبي يرجحو البةحث كذلؾ .

     : النَّارو  الجنَّة
ىنػػػػةؾ خبلفػػػةن فػػػػي  , ايػػػر أفَّ  النَّػػػػةرك  ةلجنَّػػػةعمػػػػى كجػػػكب اإليهػػػػةف بكف سػػػمهأجهػػػع اله

هػػػة, قػػػةؿ  آلفكجكدىػػػة ا لػػـػ يػػػزؿ أصػػػحةب رسػػػكؿ اهلل ابػػػف القػػػيـ رحهػػػو اهلل تعػػػةلى : ) العبلَّ
 الزُّىػػدصػػكؼ ك كالحػػديث قةطبػػة كفقيػػةء اإلسػػبلـ كأىػػؿ التَّ  السُّػػنَّةكالتػػةبعكف كتػػةبعكىـ كأىػػؿ 
ثبةتػػػو  مػػـػ كهػػػة عي  السُّػػػنَّةهسػػػتنديف فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى نصػػػكص الكتػػػةب ك , عمػػػى اعتقػػػةد ذلػػػؾ كا 

يـ دعػكا األهـػ إلييػة كأخبػركا فػإنَّ  ؛ليـػ إلػى آخػرىـ يـػ هػف أكَّ كمٌ  الرُّسػؿبةلفركرة هػف أخبػةر 
 كقةلػت,  فآلفػأنكرت أف تكػكف هخمكقػة ا ؛ إلى أف نبيت نةبية هف القدرية كالهعتزلػة, بية 
 . (5)... ( بؿ اهلل ينشاية يـك القيةهة :

كالذم يرجحو البةحث هة اعتهػده الجهيػكر الػذيف ىـػ أىػؿ الهعرفػة كالد رايػة , كلكجػكد  
ػػريحة عمػػى ذلػػؾ ,  األدلَّػػة هػػف  السُّػػنَّةآؿ بػػةعمكم بهػػة قةلػػو أىػػؿ  السَّػػةدةكقػػد قػػةؿ عمهػػةء الصَّ
 . آلفكهف كجكدىة ا النَّةرك  الجنَّةإثبةت 

                                                 

 . (ٕٗية رقـ )اآلسكرة اإلسراء , ( ُ)
 , هرجع سةبؽ . ( ٕٕص), ( الفكز كالبشرل ِ)
 . (ٕٗ) ية رقـاآلسكرة اإلسراء , ( ّ)
بف أحهد بف أبي بكر بف فرح األنصةرم الخزرجي شهس  هحهَّدالجةهع ألحكةـ القرآف , لئلهةـ أبي عبد اهلل  (ْ)

تحقيػػػػؽ : ىشػػػػةـ سػػػػهير البخػػػػةرم , النةشػػػػر: دار عػػػػةلـ الكتػػػػب ( , َّٗ/َُ)ىػػػػػ( ,  ُٕٔالقرطبػػػػي )ت :  الػػػػد يف
( , َْٕ/ُِانظػػػػر تفسػػػػير اإلهػػػػةـ الطبػػػػرم , )ك  ـ( , الريػػػػةض , الههمكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية .ََِّ-ىػػػػػُِّْ)

 ( , هرجعيف سةبقيف .َُْ/ٓكتفسير اإلهةـ ابف كثير , )
س الد يف ابف قيـ بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شه هحهَّد , لمعبلهة حةدم األركاح إلى ببلد األفراح (ٓ)

 , هصر . , القةىرة النةشر: هطبعة الهدني( , ُُ, ص) ىػ(ُٕٓ: ت الجكزية )
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هة قةؿ  ي  عمػي بػف في ثنةية شرحو لقصػيدة الشَّػ ىػ(َٗٗشي  العيدركس )ت :  العبلَّ
كنػؤهف  : : )كنػةره كجنػةه( أم : )قكلػوهستدالن عمى ذلؾ بةلقرآف الكػريـ  أبي بكر في العقيدة

كاب بإجهػةع دار الثَّػ الجنَّػةك ة , دار العقػةب بإجهػةع األهَّػ ةلنَّػةرف ؛ يهة حؽ  كأنَّ  الجنَّةك  ةلنَّةرب
ػػ مقػػة هػػف قبػػؿ بعػػًث الب)ة األهَّ ؛ لظػػةىر  فآلهكجكدتػػةف ا السُّػػنَّةفيهػػة عنػػد أىػػؿ  (كاعػػثكقػػد خي

ٻ ٻ ژ  : كقػػػػةؿ اهلل تعػػػػةلى,  (1)ژېئ ېئ  ېئ ىئ ىئژ  قكلػػػػو تعػػػػةلى :

(2)ژٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ  ٻ
 , كقػػػػػةؿ اهلل تعػػػػػةلى 

ی ی ی ی ژ  , كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ : (3)ژائ ائ ەئ  ەئ ژ  :

(4)ژجئ
)
(5) . 

:  النَّػػػػػةر, كقكلػػػػػو تعػػػػػةلى عػػػػػف  (6)ژڀ ڀ  ژ:  الجنَّػػػػػةفقكلػػػػػو تعػػػػػةلى عػػػػػف 
 (7)ژىئ ىئژ

, كلػػػػيس كهػػػػة قػػػػةؿ  آلفهخمكقتػػػػةف ا النَّػػػػةرك  الجنَّػػػػة دليػػػػؿ عمػػػػى أفَّ  
هػػةء عمػػى أف كعةهػػة العميػػة سػػتخمؽ يػػـك القيةهػػة , قػػةؿ اإلهػػةـ القرطبػػي : )الهعتزلػػة : إنَّ 

حػديث اإلسػراء كايػره  كىك نصُّ  (8)ژڀ ڀ  ژ : لقكلو ؛هخمكقة هكجكدة  الجنَّة
فَّ كقةلت الهعتزلة : إنَّ  , حيحيف كايرىهةفي الصَّ  اهلل  يهػة ايػر هخمػكقتيف فػي كقتنػة , كا 

يهػػػة دار ألنَّ حيػػػث شػػػةء ؛  النَّػػػةرك  الجنَّػػةهكات كاألرض ابتػػػدأ خمػػػؽ تعػػةلى إذا طػػػكل السَّػػػ
 . (9)(كاب كالعقةبجزاء بةلثَّ 
ه اهلل تعػةلى فييػة لعبػةده كهػة أعػدَّ  الجنَّػةىنةؾ آيةت قرآنية كثيػرة كرد فييػة كصػؼ ك  
ػػػ كثيػػػرة  الجنَّػػػةاآليػػػةت كاألخبػػػةر فػػػي ذكػػػر  اعمػػػـ أفَّ : ) الحػػػدَّادقػػػةؿ اإلهػػػةـ  ؛ةلحيف الصَّ

فنشػػير إلػػى طػػرؼ هنيػػة قريػػب  ؛ كر, ال يأخػػذىة الحصػػر كال يػػأتي عمييػػة الػػذ   كهنتشػػرة
 . بجهؿ ذلؾ عريؼذكير كالتَّ يحصؿ بو التَّ  ؛ هكجز

                                                 

 ( .ُُّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .ُّّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ُٖٗسكرة البقرة , اآلية رقـ )( ّ)
 ( .ُّّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٓ, ص) الفكز كالبشرل (ٓ)
 ( .ُّّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ٔ)
 ( .ُُّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ٕ)
 ( .ُّّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ٖ)
 ., هرجع سةبؽ  (َِٓ/ْالجةهع ألحكةـ القرآف , ) (ٗ)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):  قةؿ تعةلى 

 إلى قكلو تعةلى (1) (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
 . (2) (ڄ ڃ ڃ): 

:  إلى قكلو تعةلى (3) (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ):  كقةؿ تعةلى
إلى قكلو (5)(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ):  كقةؿ تعةلى,  (4) (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 . (7)( (6)( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ):  تعةلى
خمقيهة اهلل كر كاليكاء فيية ى النُّ ة كصفية الذم ال يخطر بقمب بشر , حتَّ كلمجنَّ 

ک ک گ )في تفسير قكلو تعةلى :  الحدَّادر عنو اإلهةـ تعةلى بكصؼ عجيب , يعب  

, كلكف  , كال ليؿ كال نيةر فيية كال قهر ال شهسى  الجنَّةفيقكؿ : )  (8)(گ گ گ
, كىي أشبو  كتنعكس العشية عمى البكرة , , تنعكس البكرة عمى العشية بكرة كعشية

,  بح هع اعتداؿ الكقت كلطؼ اليكل في ذلؾصبلة الصَّ  شيء بكقت اإلسفةر بعد
فإذا كةف يـك القيةهة  ؛ , كهف طبيعة القهر البركدة هس الحرارةكهف طبيعة الشَّ 

, كيجعؿ  زيةدة في نعيـ أىمية؛  الجنَّةىهة اهلل تعةلى كيسمبيهة نكرىهة فيجعمو في يككر  
   . (9)(اب أىميةزيةدة لعذ ؛ النَّةرلقهر في هس كبرد االشَّ  حرَّ 

 الحدَّادـ هف القرآف الكريـ هة استشيد بو اإلهةـ كههة كرد في كصؼ نةر جينَّ 
صةرل فهنيـ الييكد كالنَّ  ؛ كأنكاع الكةفريف بةهلل كثيرةكايره , قةؿ رفي اهلل عنو : )

ې ې ):  , قةؿ اهلل تعةلى أبد اآلبديف النَّةريـ خةلدكف في , ككمُّ  كالهجكس كايرىـ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ې ې ى

                                                 

 ( .ِٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .ِٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ّٕسكرة الزهر , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ٕٓ)سكرة الزهر , اآلية رقـ  (ْ)
 ( .ْٔسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ٖٕسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ٔ)
  ( , هرجع سةبؽ .ُُٔسبيؿ االد كةر , ص ) (ٕ)
 ( .ُّسكرة اإلنسةف , اآلية رقـ ) (ٖ)
 , هرجع سةبؽ . (ُِّ/ُ)تثبيت الفؤاد ,  (ٗ)
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  كقةؿ تعةلى,    (1)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ):  كقةؿ تعةلى ,  (2)(ھ ھ ےے

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ):  كقةؿ تعةلى,  (3)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .   (4)(ۇ ۇ
, كلـ يبؽ فيية أحد هف أىؿ التكحيد  النَّةرثـ إذا خرج عصةة الهكحديف هف 

 ڌ ڎ ڎ ڈ):  , قةؿ اهلل تعةلى أامقت أبكابية عمى الكةفريف كأطبقت عمييـ
 . (6)(  (5)(ڈ ژ ژ

؛ في  المَّيـكعذابية كسكء نقهتو ,  النَّةرجعمنة اهلل هف أىؿ جنتو , ككقةنة   
 عةفية , آهيف .

   رؤية اهلل تعالى :
كالجهةعػػػة هػػػف األشػػػةعرة كالهةتريديػػػة كايػػػرىـ القػػػكؿ برؤيػػػة اهلل  السُّػػػنَّةهػػػذىب أىػػػؿ 

كخػةلفيـ فػػي  الدَّالػة عميػو ؛ األدلَّػةكىػك هػة يػراه البةحػػث ؛ لتفػةفر  تعػةلى يػـك القيةهػة ,
 اهية .ذلؾ الفبلسفة كالهعتزلة كايرىـ هف الفرؽ الهبتدعة كةلكرَّ 

هةقةؿ   بهػة كرد  السُّػنَّةكؿ أىػؿ هستدالن عمى ق ىػ(َٗٗ:  شي  العيدركس)ت العبلَّ
 الرؤيػػة حػػؽ ؛ أجهػػع أىػػؿي  نػػؤهف أفَّ : )ان لشػػبو الهخػػةلفيف ليػػـ فػػي الكتػػةب العزيػػز , رادٌ 

, خػةلفيـ  السُّػنَّةاهلل تعةلى ييرل بةألبصةر في اآلخػرة الرؤيػة التػي يثبتيػة أىػؿ  أفَّ  السُّنَّة
 .فيية جهيع أىؿ الفرؽ 

يػػػـ يحيمػػػكف رؤيتػػػو بةألبصػػػةر , ألنَّ أهػػػة هخةلفػػػة الفبلسػػػفة كالهعتزلػػػة فكافػػػحة ؛  
يػػـ إنهػػة جػػكزكا رؤيتػػو تعػػةلى ؛ العتقػػةدىـ ككنػػو تعػػةلى فػػي ؤلنَّ اهيػػة فكأهػػة الهشػػبية كالكرَّ 

 السُّػنَّةعف الكيفيػة كالهكػةف ال يقػكؿ بيػة أحػد إال أىػؿ  الهنزىةالجية كالهكةف , فةلرؤية 
 ,  (7)  ژٻ ٻ ٻ ٻژ    : ؛ قةؿ اهلل تعةلى

                                                 

 ( .ّٔ-ِٔسكرة البقرة , اآليتةف رقـ ) (ُ)
 ( .ْٖاآلية رقـ )سكرة النسةء ,  (ِ)
 ( .ِٕسكرة الهةادة , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ُْٓسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ٗ-ٖسكرة اليهزة , اآليةتةف رقـ ) (ٓ)
 ( , بحذؼ , هرجع سةبؽ .ُُّسبيؿ االد كةر , ص ) (ٔ)
 (ِٔسكرة يكنس , اآلية رقـ )( ٕ)
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النظػػر إلػػى كجػػو اهلل تعػػػةلى : يػػةدة , كالز   الجنَّػػػة: : الحسػػنى  (1)قػػةؿ أاهػػة التفسػػير
(3)ژڀ     ٺ ٺژ  أم : نةعهة (2)ژپ ڀ   ڀ   ژ  الكريـ , كقةؿ :

)
(4) . 

هةبهة استشيد بو  الحدَّادكاستشيد اإلهةـ  آف الكريـ شي  العيدركس هف القر  العبلَّ
جةء في   (5)(ٻ ٻ ٻ ٻ ):  قةؿ اهلل تعةلى) تعةلى فقةؿ :عمى رؤيتو 

 . يةدة ىي النظر إلى اهلل عز كجؿالز   , كأفَّ  الجنَّةالحسنى ىي  أفَّ : تفسيرىة 
كقةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل ,   (6)(ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ):  كقةؿ اهلل تعةلى

؟  تريدكف شياةن أزيدكـ:  قةؿ تبةرؾ كتعةلى الجنَّة الجنَّة إذا دخؿ أىؿي »:  سمـعميو ك 
: فيكشؼ  قةؿ ؟ النَّةركتنجينة هف  الجنَّةألـ تدخمنة  ؟ : ألـ تبيض كجكىنة فيقكلكف
    , كفي ركاية (7)«ؿَّ كج ظر إلى رٌبيـ عزَّ لييـ هف النَّ إ عطكا شياةن أحبَّ , فهة أي  الحجةب

 . (9) (  (8) (ٻ ٻ ٻ ٻ):  : ثـ تبل ىذه اآلية
  

                                                 

بف جرير بف يزيد بف كثير  هحهَّد , لمعبلهة : في تأكيؿ القرآفجةهع البيةف , « تفسير ابف جرير:  » (   هثبلن ُ)
,  ُ, ط شةكر هحهَّد: أحهد ( , تحقيؽ ٔٗ/ ٗ) , ىػ(َُّ: ت , أبك جعفر الطبرم ) بف اةلب اآلهمي

 ي: أب, لمعبلهة  تفسير القرآف العظيـ, « تفسير ابف كثير»ك,  : هؤسسة الرسةلة النةشرـ( , َََِ -ىػَُِْ)
د:  سةهي بف  ( , تحقيؽِّٔ/ْىػ( , )ْٕٕ, )ت :  ر القرشي الدهشقيهةعيؿ بف عهر بف كثيالفداء إس  هحهَّ
 . النةشر : دار طيبة لمنشر كالتكزيعـ( , ُٗٗٗ -ىػ َُِْ, ) ِ, ط سبلهة
 ( .ِِسكرة القيةهة , اآلية رقـ )( ِ)
 ( .ِّسكرة القيةهة , اآلية رقـ )( ّ)
 هرجع سةبؽ ., ( ٕٕص) , ( الفكز كالبشرلْ)
  ( .ِٔسكرة يكنس , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ِّ-ِِسكرة القيةهة , اآلية رقـ ) (ٔ)
أخرجػػو اإلهػػةـ هسػػمـ فػػي صػػحيحو عػػف سػػي دنة صػػييب رفػػي اهلل عنػػو , كتػػةب اإليهػػةف , بػػةب إثبػػةت رؤيػػة  (ٕ)

 ( . ُُٖ)ِٕٗالهؤهنيف في اآلخرة ربيـ سبحةنو كتعةلى , رقـ )
  ( .ِٔسكرة يكنس , اآلية رقـ ) (ٖ)
 , هرجع سةبؽ . (ُِِ) صسبيؿ االد كةر ,  (ٗ)



113 

 

 

 

 

 

 

عمى العقائد ؛ وفيو  السُّنَّةي بالسَّمع: منيجيم في االستدالل  الثَّانيالمبحث 
 ثماثة مطالب :
لالمطمب   . النُّبوَّاتو  اإللييَّاتعمى  بالسنَّة : االستدالل األوَّ
 . السَّمعيَّاتعمى  بالسنَّة : االستدالل الثَّانيالمطمب 
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لالمطمب   : اإللييَّاتعمى  السُّنَّة: االستدالل ب األوَّ
شريعية بعد القرآف في االستدالؿ في الهسةاؿ التَّ  العهدة بكية ىيالنَّ  السُّنَّة عدُّ تي 

آؿ  السَّةدةة قةطبة بهة فييـ عمهةء الكريـ ؛ فقد اعتهد عمى هة كرد فيية عمهةء األهَّ 
هةكا عمى أىهيتية كهدارستية كاالعتنةء بية ؛ يقكؿ بةعمكم ؛ كهة نصُّ  شي   العبلَّ
ي  عمي في العقيدة )ت : ىػ( في سيةؽ شرحو لهنظكهة الشَّ َٗٗالعيدركس )ت : 

 عمى قكلو : ىػ(ٖٓٗ
 كهػػة جػػػةءى عػػػف خيػػًر الػػػكرل فيػػػك سػػػكلينة

 
 كبييتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إرثه لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلتكارثً  

يـ هف هبلاكة أم : أففؿ الخمؽ كم   ؛ كنؤهف بػهة جةء عف خير الكرل أم :) 
نس كجف ؛  أهة  تو خيرفيك خير الهرسميف كأهَّ  هنيـ بكؿ ففيمة ؛ أحؽُّ و ألنَّ كا 

أيخرجت لمنةس , ككتةبو خير الكتب , كليتو خير الميةت , كقرنو خير القركف ؛ لقكلو 
 . (1)«د كلد آدـ كال فخرأنة سيً »:  سمـصمى اهلل عميو ك عمى آلو ك 

ػػدأم : اإليهػػةف بهػػة جػػةء بػػو نبينػػة  ؛ فيػػك ؛  سػػمـكعمػػى آلػػو ك ى اهلل عميػػو صػػمَّ  هحهَّ
سػػكؿ فيهػػػة جػػػةء بػػو , كتمقػػػي ذلػػؾ بػػػةلقبكؿ التػػػةـ , كذلػػؾ كاجػػػب عمػػػى كىػػك تصػػػديؽ الرَّ 

ڻ  ڻ  ژ  :ى هؤهنػػةن هػػف لػػـ يكػػف كػػذلؾ ؛ قػػةؿ اهلل تعػػةلى الخػػةص كالعػػةـ ؛ فػػبل يسػػهَّ 

, ككهةلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (2)ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  
ةرع أك نيػػى عنػػو فيهػػة ظيػػر أك هػػة أهػػر بػػو الشَّػػبهراعػػةت آدابػػو ؛ كىػػك العهػػؿ بهقتفػػى 

 فينةلؾ يسهى هؤهنةن حقةن . ؛ف ؛ حتى يحصؿ لو هقةـ االستقةهة بط
؛ طمبنػة كهرادنػة , كىػك قػرة أعيننػة أم : ؛ كبييتينػةأم : هحبكبنػة ,  ؛ سػكلنةقكلو : ك 

  أم : ذلػػؾ هػػة كنػػة نبيػػي , كقػػد هدحػػو سػػبحةنو كتعػػةلى فػػي كتةبػػو العزيػػز فقػػةؿ تعػػةلى :

  , كقػػرف هحبتػػو بهحبتػػو فػػي قكلػػو تعػػةلى : (3)ژڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ

كقػػرف طةعتػػو بطةعتػػو فػػي قكلػػو تعػػةلى :  , (4)ژڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄژ

                                                 

( , كأيفةن في هسند عبداهلل بػف عبػةس َُٕٖٗهسند أبي سعيد الخدرم , برقـ : )« هسنده»( أخرجو أحهد في ُ)
 سػػمـفػي الهنةقػػب , بػةب هػػة جػةء فػػي ففػؿ النبػػي صػمى اهلل عميػػو ك عمػى آلػػو ك  الت رهػػذم( , ك ِْٔٓبػرقـ : )
 ( .ُّٓٔبرقـ : )

 ( .ٕ( سكرة الحشر ؛ اآلية رقـ )ِ)
 . (ْ -ّسكرة النجـ ؛ اآليتةف )  (ّ)
 (.ُّ( سكرة آؿ عهراف ؛ اآلية رقـ )ْ)
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ٱ ٻ   ژكقػػرف بيعتػػو ببيعتػػو ؛ لقكلػػو تعػػةلى :  , (1) ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ

گ گ   ژ  :تػػػػػػػػو فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػةلىتػػػػػػػػو بعزَّ كقػػػػػػػػرف عزَّ  ,(2)ژٻ ٻ ٻ پ 

ٻ پ پ  پ ژ : و ؛ لقكلػػػػػػو تعػػػػػػةلىو بهرفػػػػػػةتً كقػػػػػػرف هرفػػػػػػةتى   ,(3)ژڳ

ۈ ۈ   ژ كقػرف إجةبتػو بإجةبتػو ؛ لقكلػو تعػػةلى : , (4)ژپ ڀ  ڀ ڀ

 . (6)((5)ژٴۇ ۋ ۋ ۅ 
؛  سػمـلػو ك ى اهلل عميػو كعمػى آصػمَّ  هحهَّػدنػة أيفةن : )اإليهػةف بهػة جػةء بػو نبيُّ  قةؿك 

ةـ , كذلػػؾ كاجػػػب عمػػػى جػػػةء بػػو , كتمقػػػي ذلػػؾ بػػػةلقبكؿ التَّػػػ سػػكؿ فيهػػػةكىػػك تصػػػديؽ الرَّ 
ڻ  ڻ  ژ ى هؤهنػػةن هػػف لػػـ يكػػف كػػذلؾ ؛ قػػةؿ اهلل تعػػةلى : الخػػةص كالعػػةـ ؛ فػػبل يسػػهَّ 

, ككهةلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  (ٕ) ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے
أك ةرع أك نيػػى عنػػو فيهػػة ظيػػر بهراعػػةت آدابػػو ؛ كىػػك العهػػؿ بهقتفػػى هػػة أهػػر بػػو الشَّػػ
 .(8) ى هؤهنةن حقةن(بطف ؛ حتى يحصؿ لو هقةـ االستقةهة , فينةلؾ يسهَّ 

كتمقػػػػي ذلػػػػؾ بػػػػةلقبكؿ التػػػػةـ , كذلػػػػؾ كاجػػػػب عمػػػػى كفػػػػي قكلػػػػو رحهػػػػو اهلل تعػػػػةلى : )
( داللػػػة كافػػػحة عمػػػى إيجػػػةب الخػػػةص كالعػػػةـ ؛ فػػػبل يسػػػهى هؤهنػػػةن هػػػف لػػػـ يكػػػف كػػػذلؾ

سػميـ تةهػةن هػةداـ ذلػؾ , كأف يكػكف التَّ  سػمـى اهلل عميػو كآلػو كصػحبو ك التسميـ ألهػره صػمَّ 
 ؛ كهة قيؿ : السَّبلـك  الصَّبلةالذم كرد ثةبتةن عنو عميو 

     سػػػػػػػػػػػػػػكؿي هػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػةء بػػػػػػػػػػػػػػو الرَّ  ككػػػػػػػػػػػػػػؿُّ 
 

 (9)القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿك و التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ فحقُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كقؼ في ت, كهة خةلفو فبل ت السُّنَّةكالعهدة هة في الكتةب ك ) : الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ  

كهة , بع تفيك أحؽ أف ي, كهة ثبت عف النبي  مو إلى قةاموفكً , كهة أشكؿ عميؾ  رده
ف لـ يكف ترج لـ يصح فخذ فيو بةألرجح , فةجتيد إف كنت هف أىؿ االجتيةد  حي, كا 

                                                 

 (.َٖ( سكرة النسةء ؛ اآلية رقـ )ُ)
 ( .َُ( سكرة الفتح ؛ اآلية رقـ )ِ)
 ( .ٖسكرة الهنةفقكف ؛ اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ِٔ( سكرة التكبة ؛ اآلية رقـ )ْ)
 ( .ِْ( سكرة األنفةؿ ؛ اآلية رقـ )ٓ)
 , هرجع سةبؽ . (ُٕص) , ( الفكز كالبشرلٔ)
 ( .ٕالحشر , اآلية رقـ ) ( سكرة7)
 ., هرجع سةبؽ  (َٕص), ( الفكز كالبشرل ٖ)
 ( .ِٕلمعبلهة الهرزكقي رحهو اهلل تعةلى ؛ البيت رقـ )البيت هف هنظكهة عقيدة العكاـ , ( ٗ)
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الَّ  في كبلـ اإلهةـ البةحث بلحظ , كي (1)(أحد هف أىؿ االجتيةد رجحو فخذ بهة كا 
عمى ايره  السَّبلـك  الصَّبلةرحهو اهلل تعةلى تقديـ كبلـ اهلل تعةلى كرسكلو عميو  الحدَّاد

ثةبتةن كصحيحةن , كيشبو ىذا هة كرد عف  السَّبلـك  الصَّبلة؛ هةداـ هة كرد عنو عميو 
إذا خةلؼ قكلي قكؿ رسكؿ اهلل فةفربكا بقكلي ةفعي رحهو اهلل تعةلى : )اإلهةـ الشَّ 

 يؤخذ هف كبلهو كيرد إالَّ  كؿ  اإلهةـ هةلؾ رحهو اهلل تعةلى : )( , كقكؿ عرض الحةاط
   .  (سمـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

,  الهتبكعيف كأكرهيـ كأعظهيـ هف أجؿ   كاعمـ أفَّ أيفةن : ) الحدَّاداإلهةـ  كقةؿ
فإنو اإلهةـ  ؛ سمـيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمهكألزهيـ حقةن عمى كةفة اله

 .  تفةؽ, كالهتبكع األكبر بةإلجهةع كاال األعظـ عمى اإلطبلؽ
, كطةعتو ألـز  , كاألدب هعو آكد اآلداب اهلل الحقكؽ بعد حؽ   و أعظـي فحقُّ 
, قةؿ اهلل  , كهف أطةعو فقد أطةع اهلل هو فقد أحب اهللو كعظَّ ف أحبَّ هى  ؛ فإفَّ  الطةعةت
,    (2)(ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ):  تعةلى

 . (4)((3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):  كقةؿ تعةلى
عميية بةلقرآف الكريـ  ؿُّ دييست كجؿَّ  الهسةاؿ العقدية بهة فيية صفةتو عزَّ  ثـ إفَّ 

كتةب عمى ىذه األرض ؛ لـ  القرآف الكريـ أصحُّ  ألفَّ بكية , ك النَّ  السُّنَّةحيح هف كالصَّ 
ة , ييير كلك في حرؼ هف حركفو بإجهةع ىذه األهَّ عديؿ أك التَّ بديؿ أك التَّ يدخمو التَّ 

,  السُّنَّةـ في االستدالؿ عمى , فيك هقدَّ  (5)حتى قةلكا : هف أنكر حرفةن هنو فقد كفر
ذا أكفى القرآف بةلهقصكد فقد كفى عف الرجكع إلى ايره , كلذا فقد استينى عمهةء  كا 

ة ة نقميَّ القرآنية الهستفيفة كأدلَّ  ةةألدلَّ آؿ بةعمكم ب السَّةدةالعقيدة بهة فييـ عمهةء 
 لصفةت اهلل تعةلى الكاجبة كالهستحيمة كالجةازة .

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٖٕ/ُتثبيت الفؤاد , ) (ُ)
 ( .ُّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .َٖسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِٕالدعكة التةهة , ص ) (ْ)
الهسػػهةة هزيػػؿ الخفػػةء عػػف ألفػػةظ الشػػفةء , لئلهػػةـ أبػػي الشػػفة بتعريػػؼ حقػػكؽ الهصػػطفى ,  هػػذيبلن بةلحةشػػية  (ٓ)

ػػدالحةشػػػية لئلهػػةـ أحهػػد بػػػف  (ْٕٔ/ِ) ىػػػ( ,ْْٓالففػػؿ القةفػػي عيػػػةض بػػف هكسػػى اليحصػػػبي )ت:  بػػػف  هحهَّ
د  ـ( , دار الفكر لمطبةعة كالنشر كالتكزيع .ُٖٖٗ-ىػَُْٗىػ( ط )ّٕٖالشهني )ت:  هحهَّ
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كألف البةحث لـ يجد استدالالن كافحةن بةلسُّنَّة النبكية فيهة بيف يديو هف الهراجع 
فةت الهتعمقة بةألنبيةء ؛ كاجبية أك جةازىة أك  لعمهةء السَّةدة آؿ بةعمكم عمى الص 

كلعمَّيـ اكتفكا نقبلن بهة كرد هف األدلَّة القطعية هف القرآف الكريـ عمى  هستحيمية ,
ؿ هف ىذا الفصؿ , فبهة أنية قد ثبتت تمؾ  إثبةتية , كقد تقدهت في الهبحث األكَّ
فةت بهة ثبتت هف اآليةت فمييكتؼى بية عف الحةجة لبلستدالؿ بةلسُّنَّة النَّبكية عمى  الص 

 زكى التسميـ .صةحبية أففؿ الصَّبلة كأ
كعمى كؿ  فكتب الس يرة كايرىة طةفحة بهة يدؿُّ عميية , كحسبؾ إثبةتةن لية هة  

ؿ ؛ كهة أشةر لذلؾ البةحث .   سبؽ ذكره في الهبحث األكَّ
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 : السَّمعيَّاتعمى  السُّنَّةب: االستدالل  نيالثَّاالمطمب  
آؿ بةعمكم هف  السَّةدةالتي كرد االستدالؿ عميية في كتب  السَّهعيَّةتكهف تمؾ 

 : السُّنَّة
 

 عذاب القبر ونعيمو : 
كالعيةذ  النَّةرأك يككف حفرة هف حفر  الجنَّةة أف يككف ركفة هف ريةض القبر إهَّ 

, أكردىة ة فيية ذكر عذاب القبر كنعيهوبةهلل تعةلى , كقد كردت أحةديث صحيحة عدَّ 
ثكف في صحةحيـ كتبيـ الهشيكرة بعد أف ركاىة كأخرجية الهحد  العمهةء في 

 كهسةنيدىـ كسننيـ .
هةكقةؿ  النبكية عمى عذاب القبر كنعيهو :  ةلسُّنَّة بهستداٌلن  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

ى صمَّ  النبي   عفً  قةت اإلخبةري دة بةلث  سنى حيحة الهي )كجةء بعد الهكت في األخبةر الصَّ 
سأؿ العبد عف شيء ة فقط ؛ فبل يي يَّ الد ينسؤالنة حقةن عف اإلقرار  سمـكآلو ك اهلل عميو 

:  (يةالد ينبةإلقرار الذم فيهو البةحث هف قكلو : )سؤالنة حٌقةن , ك  هف الفركع أصبلن(
ة الفركع ؛ كةلعبةدات كالهعةهبلت ؤاؿ عنية , أهَّ األهكر العقةادية التي كرد السَّ 

  يـك القيةهة .إالَّ  اإلنسةفة سأؿ عنيكنحكىهة فبل يي 
يجب اإليهةف بو , كحديثو ثةبت في  ؤاؿ حؽ  السُّ  ثـ قةؿ : )كاعمـ أفَّ 

حيحيف( عف أنس بف هةلؾ تة ؛ ففي )الصَّ حيحيف( كايرىهة هف الكتب الس  )الصَّ 
فع في العبد إذا كي  إفَّ »:  سمـرفي اهلل عنو قةؿ : قةؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو ك 

نَّ  –ى عنو أصحةبو كتكلَّ قبره  زاد  (1)«أتةه همكةف –ع نعةليـ إذا انصرفكا قرٍ  و ليسهعي كا 
أسكداف أزرقةف ؛ يقةؿ ألحدىهة : الهنكر , كاآلخر : : » الت رهذمابف حبةف ك 

                                                 

صػحيحو , كتػةب الجنػةاز , بػةب هػة جػةء فػي عػذاب القبػر , بػرقـ  هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهػةـ البخػةرم فػي (ُ)
( , كاإلهةـ هسمـ في صػحيحو , كتػةب الجنَّػة كصػفة نعيهيػة كأىميػة , بػةب عػرض هقعػد الهيػت هػف الجنَّػة ُّْٕ)

 ( , كبلىهة عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو .َِٕٖ)َٕأك النَّةر , برقـ )
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ال  فتنة القبر حؽ   عمى أفَّ  يجب اإليهةف بو( نص   , كفي قكلو : )حؽ   (2)( (1)«كيرالنَّ 
 .كنحكىـ هف الهبتدعة الذيف أنكركه, خبلفةن لمهعتزلة هرية فيو كال جداؿ 

صحيحة بميت  ككجكب اإليهةف بعذاب القبر كنعيهو ؛ نظران لهة كرد هف أحةديثى 
هةهبمغ التكاتر ؛ ىكذا كصفية  كقد تكاترت األحةديث )فقةؿ :  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

, ثـ قةؿ : )كبةلجهمة فةألخبةر في عذاب القبر أك نعيهو  (3)بعذاب القبر كنعيهو(
ف لـ يصحَّ  صحيحة هتكاترة ؛ ال يصحُّ  فمعنة  الد يفشيء هف أهر  عميية التكاطؤ , كا 

و فميس الناهلل عمى الهكذبيف , كال عدكاف إال عمى الظةلهيف , كهف أراد اهلل تعةلى خذ
 , كيكفي هة ذكره زجران لهنكره كجةحده . (4)لو إال هة سبؽ في عمـ اهلل رب العةلهيف(
ع القبر , كيككف و يكسَّ ت األحةديث عمى أنَّ أهة عف كصؼ نعيـ القبر فقد دلَّ 

هةكاير ذلؾ ؛ يقكؿ  الجنَّةركفة هف ريةض  كهف : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
كفتح طةقة ,  (6)الجنَّة, كجعمو ركفة هف ريةض  (5): تكسيع القبر هدَّ البصرنعيـالتَّ 

 .  (9)(كهة جةء في األحةديث الهشيكرة ؛ (8), كاهتبلؤه خفران  (7)أك بةب هنو إليية

                                                 

( , كاإلهةـ َُُٕي سننو , أبكاب الجنةاز , بةب هة جةء في عذاب القبر , برقـ )أخرجو اإلهةـ الت رهذم ف (ُ)
ابف حبةف في صحيحو , فصؿ في أحكاؿ الهيت في قبػره , ذكػر اإلخبػةر عػف اسػـ الهمكػيف المػذيف يسػأالف , بػرقـ 

 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو . ُُّٕ)
 هرجع سةبؽ , كبتصرؼ يسير .( , ِّٓالنفثةت الرحهةنية , ص)(ِ)
 الهرجع نفسو . (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
أخرجػو اإلهػػةـ أبػػك داككد فػػي سػػننو , كتػػةب السُّػػنَّة , بػػةب فػػي الهسػػألة فػػي القبػػر كعػػذاب القبػػر , عػػف سػػي دنة  (ٓ)

سننو , أبكاب صفة القيةهة كالرقةاؽ كالكرع  ( , كاإلهةـ الت رهذم فيّْٕٓالبراء بف عةزب رفي اهلل عنو , برقـ )
 ( .َِْٔ, عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو , برقـ )

أخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب صػػفة القيةهػػة كالرقػػةاؽ كالػػكرع , عػػف سػػي دنة أبػػي سػػعيد الخػػدرم  (ٔ)
 إال هف ىذا الكجو .( , كقةؿ : حديث اريب ال نعرفو َِْٔرفي اهلل عنو , برقـ )

( , كاإلهةـ أبك داككد في سننو , كتػةب السُّػنَّة , بػةب فػي الهسػألة ُّْٖٓأخرجو اإلهةـ أحهد في هسنده , برقـ ) (ٕ)
 .  «كافتحكا لو بةبةن إلى الجنَّة»في القبر كعذاب القبر , كبلىهة عف سي دنة البراء بف عةزب رفي اهلل عنو بمفظ : 

مـ في صحيحو , كتةب الجنَّة كصفة نعيهية كأىمية , بةب عػرض هقعػد الهيػت هػف الجنَّػة أخرجو اإلهةـ هس (ٖ)
ـك يػكييهػؤل عميػو خفػراء إلػى »( , بمفػظ : َِٕٖ)َٕأك النَّةر , عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو , بػرقـ )

 . «ييبعثكف
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ٗ)

 ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
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هةكقد اعتهد  العذاب يككف لمركح كالجسد ؛ كهة دلت عمى ذلؾ  أفَّ  ًبٍمفًقٍيو العبلَّ
كىك لمركح كالجسد ؛ بأف يخمؽ اهلل في الكاردة فيية ؛ فيقكؿ رحهو اهلل تعةلى : ) األدلَّة

ف كةنت هفرقة أجزااو إدراكةن  حو البةحث كذلؾ ,  (1)(لذلؾ , كا  , كىذا الرَّأم يرج 
 كسيأتي تكجيو ذلؾ إف شةء اهلل تعةلى . 

ى هنكران ة أحدىهة فيسهَّ كةف ؛ أهَّ ة يكفع الهيت في قبره يأتي إليو همى كلهَّ   
الهؤهف كالهنةفؽ  الفعظيهةف ؛ فيسأ الفكةف هيك ى نكيران ؛ كىهة همى كاآلخر يسهَّ 

النبكية عمى  السُّنَّةو كدينو ؛ فيجب اإليهةف بذلؾ كهة كرد في و كنبي  كالكةفر عف رب  
هةيقكؿ كأزكى التسميـ , كهة ذلؾ عمى اهلل بعزيز ؛  الصَّبلةصةحبية أففؿ   العبلَّ
فقد ركم عف أنس رفي  ؛ كنؤهف أف هنكران كنكيران كسؤاليهة حؽ  : ) شي  العيدركس

العبد إذا كفع في قبره »:  قةؿ سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك رسكؿ اهلل صمَّ  اهلل عنو أفَّ 
: هة كنت تقكؿ في  لو فال, فيقك  و يسهع قرع نعةليـ أتةه همكةفى عنو أصحةبو أنَّ كتكلَّ 

: انظر  فيقةؿ لو,  و عبداهلل كرسكلوأشيد أنَّ  : ة الهؤهف فيقكؿفأهَّ  ؟ هحهَّدىذا الرجؿ 
ة , كأهَّ  فيراىهة جهيعةن  ؛ الجنَّةقعدان هف قد أبدلؾ اهلل بو هى ؛  النَّةرقعدؾ هف إلى هى 

كال  : ال دريتى  , فيقةؿ ةسكنت أقكؿ هة يقكؿ النَّ ؛ : ال أدرم  الكةفر كالهنةفؽ فيقكؿ
 صيحة يسهعية هففيصيح  ؛ نيوذى رب بهطرقة هف حديد فربة بيف أي ػف, ثـ يي  تميتى 

سهعكـ هف اهلل أف يي  لكال أف ال تدافنكا لدعكتي »:  سمـكركل ه,  (2)«قميفيميو اير الثَّ 
 . (4)((3)«عذاب القبر

, كىي ال تفنى كال تبيد حتى ترجع لجسدىة الذم  الجسدى  كتفةرؽ بةلهكت الركحي 
ة الجسد الذم كةف في الدنية هبلزهةن لية فبفراقية يعكد هرة أخرل يكـ القيةهة , كأهَّ 

تذىب حرارتو كصفة حيةتو , كهة يمبث أف ينتيي كيتبلشى , كييستثنى هف فنةء 
عيـ كالعذاب بةلقبر ال يككف النَّ  يداء ؛ كهة كرد ذلؾ , كلكفَّ كالشُّ  األنبيةءاألجسةد 

                                                 

 الهرجع نفسو , نفس الصفحة . (ُ)
 بػػرقـ , بػػةب هػػة جػػةء فػػي عػػذاب القبػػر كتػػةب الجنػػةاز , فػػي ؼ صػػحيحو البخػػةرم أخرجػػو اإلهػػةـ هتفػؽ عميػػو ؛( ِ)

كأىميػػة , بػػةب عػػرض هقعػػد الهيػػت هػػف كصػػفة نعيهيػػة  الجنَّػػةكتػػةب  فػػي صػػحيحو  سػػمـه اإلهػػةـك ,  (ُّْٕ)
ثبػػةت عػػذاب القبػػر كالتعػػكذ هنػػو ,  , كبلىهػػة عػػف سػػي دنة أنػػس بػػف هةلػػؾ  (َِٕٖبػػرقـ )الجنَّػػة أك النَّػػةر عميػػو كا 

 رفي اهلل عنو .
بػػػرقـ  , النَّػػػةراك  الجنَّػػةبػػةب عػػػرض هقعػػػد الهيػػت هػػػف صػػػحيحو , كتػػةب الجنَّػػػة كصػػػفة نعيهيػػة كأىميػػػة , فػػي (  ّ)

 ( , عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو .ِٕٖٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٔٗ, ص) الفكز كالبشرل (ْ)
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ة األجسةـ , كأهَّ  كاألركاح بةقية) : الحدَّادكح كالجسد ؛ قةؿ اإلهةـ كح كحدىة بؿ لمرُّ لمرُّ 
 ؛ ؽ عند البعثب الخمٍ ركَّ , كهنو يي  بب الذنى , ال يبقى هنية إال عجى  فتبمى كتتبلشى

 .  (1)كهة كرد في الحديث
يـ أحيةء في فإنَّ  ؛ السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  األنبيةءكقد استثني هف ذلؾ أجسةد 

گ گ ڳ ڳ ڳ ):  قةؿ اهلل تعةلى؛ يداء في سبيؿ اهلل , ككذلؾ الشُّ  قبكرىـ

 . (3)(  (2) (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
ة عف هصير األركاح بعد هفةرقتية لمجسد فيي قد تذىب إلى شقةء هؤقت أك أهَّ 
؛ فتكفع فيية حسب  الجنَّةقد يككف هصيرىة كبعد ذلؾ يـك القيةهة , ى دااـ حتَّ 

أركاحيـ تككف في أجكاؼ  أفَّ :  كفي األخبةر الصحيحةهكةنتية عند ربية عزَّ كجؿَّ , 
 . (4)إلى قنةديؿ هعمَّقة بةلعرش م, كتأك  الجنَّة, تسرح في  طير خفر
,  (5)الجنَّة, تعمؼ هف ثهر  نسهةت الهؤهنيف تككف في طير بيض أفَّ : ككرد 

هة حفرة هف  الجنَّةة ركفة هف ريةض القبر إهَّ : » السَّبلـك  الصَّبلةكقد قةؿ عميو  , كا 

                                                 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )هتفػػؽ عميػػو ؛ أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو , كتػػةب تفسػػير القػػرآف , بػػةب  (ُ)

( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الفتف كأشراط السةعة , بةب هة بيف النفختيف , برقـ ّْٓٗ, برقـ ) (  ڱ
 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .ِٓٓٗ)ُُْ)

 ( .ُٗٔسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ّ)
إلهػػةـ هسػػمـ فػي صػػحيحو , كتػػةب اإلهػػةرة , بػةب بيػػةف أف أركاح الشػػيداء فػي الجنَّػػة , كأنيػػـ أحيػػةء أخرجػو ا (ْ)

 ( .ُٕٖٖ)ُُِعند ربيـ ييرزقكف , رقـ )
عػف ( , بمفػظ : )ٖٓٓٗأخرجو اإلهةـ عبدالرزاؽ في هصنفو , كتةب الشيةدة , بػةب أجػر الشػيةدة , بػرقـ ) (ٓ)

, كاإلهةـ ابف شيبة في هصنفو , كتةب  «الجنَّةي طير بيض تأكؿ هف ثهةر بمينة أف أركاح الشيداء ف»قتةدة قةؿ: 
( , هكقكفػةن عمػى سػي دنة عكرهػة هػكلى سػي دنة ُِْٗٗففؿ الجيةد , هة ذكر في بةب الجيةد كالحث عميو , بػرقـ )

 ابف عبةس رفي اهلل عنيهة .
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هة رأيت هنظران إال كالقبر أفظع : » السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو  , (1)«النَّةرحفر 
 . (2)«هنو

 ى تبتؿَّ حتَّ  يبكي ةف رفي اهلل عنو إذا حفر القبرى عثهةف بف عفَّ  سي دنة ككةف
ي : إن   فقةؿ ؟! , فبل تبكي ىذا البكةء النَّةرك  الجنَّةؾ تذكر : إنَّ  , فقيؿ لو لحيتو

 ؛ؿ هنزؿ هف هنةزؿ اآلخرة القبر أكَّ »:  يقكؿ سمـصمى اهلل عميو ك سهعت رسكؿ اهلل 
ف ل ىفإف نج  دُّ ػة بعده أشػػػهنو فه نجي ػـ يػػهنو صةحبو فهة بعده أيسر هنو , كا 

 . (4()3)«هنو
ت عند دفنو , كلمقبر فيطة شديدة ال يكةد ينجك هنية أحد ؛ ييبتمى بية الهي  

مؽ هف طينة األرض ؛ ) اإلنسةفالبنية ؛ إذ  ة األـ  ية فهَّ ككأنَّ   الصَّبلةقةؿ عميو خي
كىك الذم  (5)«نجي أحد هنية لنجى سعد بف هعةذ إف لمقبر فيطة , كلك»:  السَّبلـك 

 . (7()6)فالرحه عرشلهكتو  اىتزَّ 

                                                 

ؽ كالػػكرع , عػػف سػػي دنة أبػػي سػػعيد الخػػدرم أخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب صػػفة القيةهػػة كالرقػػةا (ُ)
, كقػةؿ :  «النَّػةرأك حفرة هػف حفػر  الجنَّةإنهة القبر ركفة هف ريةض »( , بمفظ : َِْٔرفي اهلل عنو , برقـ )

القبػػر »( , بمفػػظ : ُّٖٔىػػذا حػػديث اريػػب ال نعرفػػو إال هػػف ىػػذا الكجػػو , كاإلهػػةـ الطبرانػػي فػػي األكسػػط , بػػرقـ )
 . «النَّةر, أك حفرة هف حفر الجنَّةركفة هف ريةض 

( , عػف سػي دنة عثهػةف بػف عفػةف رفػي ُّّٕأخرجو اإلهةـ الحةكـ في صػحيحو , كتػةب الجنػةاز , بػرقـ ) (ِ)
 اهلل عنو .

(, كاإلهةـ البييقي في شعب اإليهػةف , الزُّىػد َِّٖأخرجو اإلهةـ الت رهذم في سننو , أبكاب الزُّىد , برقـ ) (ّ)
 ( , كبلىهة عف سي دنة عثهةف بف عفةف رفي اهلل عنو .ََُٗٔ, برقـ ) كقصر األهؿ

 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ْ)
عػف النبػي ( عف سيدتنة عةاشة رفػي اهلل عنيػة ؛ كلفظػو : ِِّْٖأخرجو اإلهةـ أحهد في هسنده , برقـ ) (ٓ)

 . «هنية نجة هنية سعد بف هعةذ , كلك كةف أحد نةجيةن  إف لمقبر فيطة»:  قةؿ سمـصمى اهلل عميو ك 
اىتز عرش الرحهف لهكت سي دنة سعد بف هعةذ هتفػؽ عميػو ؛ أخرجػو اإلهػةـ البخػةرم فػي صػحيحو  :حديث  (ٔ)

( , كهسػػمـ فػػي صػػحيحو , كتػػةب َّّٖ, كتػػةب الهنةقػػب , بػػةب هنةقػػب سػػعد بػػف هعػػةذ رفػػي اهلل عنػػو , بػػرقـ )
( , ِْٔٔ)ُِْففػػةاؿ الصػػػحةبة رفػػي اهلل عػػػنيـ , بػػةب هػػػف ففػػةاؿ سػػػعد بػػف هعػػػةذ رفػػي اهلل عنػػػو , بػػػرقـ )

 كبلىهة عف سي دنة جةبر بف عبداهلل رفي اهلل عنيهة .
 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ٕ)
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 سمـكةف صمَّى اهلل عميو ك ؼ ؿ هة قد يبلقيو الهكمَّ كنظران ليكؿ عذاب القبر كىك أكَّ 
شيد هف كؿ , كأهر بية في الدعةء الذم بعد التَّ  (1)ييكثر االستعةذةى هف عذاب القبر

 . (4), كنعيهو كذلؾ فعذاب القبر حؽ ؛ (3)بةح, كفي أذكةر الهسةء كالصَّ  (2)صبلة
 ةلسُّنَّةكاالستدالؿ عمى ذلؾ ب اإليهةف بو كاجب اب القبر كأفَّ عذكصؼ  كعف
فقد  ؛ هنكران كنكيران كسؤاليهة حؽ   كنؤهف أفَّ : ) يقكؿ الحبيب شي  العيدركس النَّبكية

:  قةؿ سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك رسكؿ اهلل صمَّ  ركم عف أنس رفي اهلل عنو أفَّ 
,  و يسهع قرع نعةليـ أتةه همكةفى عنو أصحةبو أنَّ العبد إذا كفع في قبره كتكلَّ »
و أشيد أنَّ  : ة الهؤهف فيقكؿفأهَّ  ؟ هحهَّدتقكؿ في ىذا الرجؿ  : هة كنتى  لو فالفيقك 

قعدان هف قد أبدلؾ اهلل بو هى ؛  النَّةر: انظر إلى هقعدؾ هف  , فيقةؿ لو عبداهلل كرسكلو
كنت أقكؿ هة يقكؿ ؛ : ال أدرم  , كأهة الكةفر كالهنةفؽ فيقكؿ فيراىهة جهيعةن ,  الجنَّة
 ؛ نيوذى بيف أي  رب بهطرقة هف حديد فربةن ػف, ثـ يي  كال تميتى  : ال دريتى  , فيقةؿ النةس

ال تدافنكا  لكال أفٍ »:  سمـكركل ه,  (5)«الثقميف صيحة يسهعية هف يميو ايري فيصيح 
 . (7)((6)«سهعكـ هف عذاب القبراهلل أف يي  لدعكتي 

                                                 

,  , فػػذكرت عػػذاب القبػػر : أف ييكديػػة دخمػػت عمييػػة عػػف عةاشػػة رفػػي اهلل عنيػػةلعػػؿ أصػػؿ ذلػػؾ حػػديث :  (ُ)
 , فقػةؿ عػف عػذاب القبػر سمـكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك , فسألت عةاشة رس : أعةذؾ اهلل هف عذاب القبر فقةلت لية

بعد صمى صبلة  سمـ: فهة رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  قةلت عةاشة رفي اهلل عنية« عذاب القبر ؛ نعـ: »
, كىك حديث أخرجو اإلهةـ البخةرم بمفظو في صحيحو , كتةب الجنػةاز , بػةب هػة جػةء القبر  إال تعكذ هف عذاب

بلة , بػةب اسػتحبةب ُِّٕبر , برقـ )في عذاب الق ( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الهسةجد كهكافع الصَّ
 ( .ْٖٓ)ُِّالتعكذ هف عذاب القبر , برقـ )

كذلؾ في حديث أخرجو اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الهسةجد كهكافع الصَّبلة , بةب هة يسػتعةذ هنػو  (ِ)
ػبلة , بػرقـ ) رسػكؿ اهلل صػػمى : قػةؿ  قػةؿ رفػي اهلل عنػو  أبػػي ىريػرةسػي دنة عػف ( ؛ كلفظػو  : ٖٖٓ)ُِٖفػي الصَّ

, كهػف  إني أعػكذ بػؾ هػف عػذاب جيػنـ ؛ المَّيـ:  يقكؿ ؛ إذا تشيد أحدكـ فميستعذ بةهلل هف أربع»:  اهلل عميو كسمـ
 . «, كهف فتنة الهحية كالههةت, كهف شر فتنة الهسيح الدجةؿ عذاب القبر

أخرجو اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الجنَّة كصفة نعيهية كأىمية , بةب عػرض هقعػد الهيػت هػف الجنَّػة  (ّ)
 ( .ِٕٖٔ)ٕٔبرقـ )أك النَّةر , عف سي دنة زيد بف ثةبت رفي اهلل عنو , 

 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ْ)
بػةب  , كصػفة نعيهيػة كأىميػة الجنَّػةفػي  سمـكه,  (ُّْٕ) : برقـ , البخةرم في بةب هة جةء في عذاب القبر( ٓ)

 . (َِٕٖ) : برقـ, كصفة نعيهية  الجنَّة
 . (ِٕٖٔ) : برقـ , النَّةراك  الجنَّةفي بةب عرض هقعد الهيت هف ( ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٗ, ص)الفكز كالبشرل  (ٕ)
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يستعيذ هف و كةف أنَّ  سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك صمَّ  عف النبي   النَّقؿكقد تكاتر 
: سألتي رسكؿ اهلل صمى اهلل  كعف عةاشة رفي اهلل عنية قةلت,  عذاب القبر كفتنتو
كهة رأيت  «؛ عذاب القبر حؽ نعـ»:  فقةؿ ؟ عف عذاب القبر سمـعميو كعمى آلو ك 
 استعةذ هف عذاب إالَّ  ي صبلةن يصم بعدي  سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك رسكؿ اهلل صمَّ 

, كبةلجهمة فةألخبةر في عذاب القبر أك نعيهو صحيحة هتكاترة ؛ ال يصح  (1)القبر
ف لـ يصحَّ  بيف , كال فمعنة اهلل عمى الهكذ   الد يفشيء هف أهر  عميية التكاطؤ , كا 

و فميس لو إال هة سبؽ في عمـ النةلهيف , كهف أراد اهلل تعةلى خذعدكاف إال عمى الظَّ 
 . (2)اهلل رب العةلهيف

 البعث :
ة التي يجب أف نؤهف الييبيَّ  السَّهعيَّةييعتبر البعث كهة فيو هف أىكاؿ هف األهكر 

كأزكى  الصَّبلةبكية عمى صةحبية أففؿ النَّ  السُّنَّةبهة كرد فيية في القرآف الكريـ أك 
هةيقكؿ سميـ ؛ التَّ  كقد ثبت البعث أثنةء شرحو لهنظكهتو : ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ) : , قةؿ تعةلى , كأجهعكا عميو السمؼ السُّنَّةبةلكتةب ك 

,  قدرتو تعةلى كهة كةنت ال تتيير فإفَّ ؛     (3) ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
أم: يعمـ   (4) (ہ ہ ھ ھ)كالهةدة عمى حةلية في القةبمية البلزهة لذاتية 

الهتبدد , ة تتفيعمـ أجزاء األشخةص الهتف ؛ خمقية يةفيتفةصيؿ الهخمكقةت بعمهو ك ک
كطريؽ تهييزىة كفـ بعفية إلى بعض عمى النهط  , أصكلية ك فصكلية كهكاقعية

عةدة األعراض كالقكل التي كةنت فيية , السةبؽ  . (5) (كا 
 الحشر :

                                                 

) :  بػرقـ , بةب هػة جػةء فػي عػذاب القبػر , الجنةاز؛ كتةب  في صحيحو البخةرمهتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ ( ُ)
ػبلةالهسػةجد كهكافػع في صحيحو , كتػةب هسمـ اإلهةـ ك  , (ُِّٕ بػةب اسػتحبةب التعػكذ هػف عػذاب  , الصَّ
 . (ٖٔٓ)ُِٓ) : رقـب , القبر

( , هرجع سةبؽ , كههف نص عمى تكاتره اإلهةـ السيكطي في األزىةر الهتنةثرة َِْالرحهةنية , ص)النفثةت  (ِ)
 ( , النةشر : دار التأليؼ .َْفي األحةديث الهتكاترة , ص)

 ( .ٕٗ- ٖٕسكرة يس , اآليةتةف رقـ ) (ّ)
 ( .ٕٗيس , اآلية رقـ ) سكرة (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ُِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
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اإلهةـ يصفية  ة فيو أصنةؼ ؛ةس بعد البعث , كالخمؽ يـك القيةهكالحشر لمنَّ 
حشركف ةس يي النَّ  فَّ أ : في الحديث) :فيقكؿ  النَّبكيَّة ةلسُّنَّةهستشيدان لكصفو ب الحدَّاد

قةؿ عميو  ؛ , كعمى كجكىيـ , كهشةة عمى أقداهيـ : ركبةف عمى ثبلث طكااؼ
ييـ عمى هشً الذم أهشةىـ عمى أقداهيـ قةدر عمى أف يي  إفَّ »:  السَّبلـك  الصَّبلة
 . (2)((1)«كجكىيـ

كأشد  هة يككف ؛ جكعةن كعطشةن كعرلن يـ اليكؿ عمى أىؿ الهكقؼ كم   كيشتدُّ 
القيةهة برفع هة كةف هف  كةفأ يكـى بةن , كلكف هف تصدَّؽ في الدنية بصدقة هة سيي كنصى 

 دؿَّ عمى ذلؾ أحةديث ؛ جنس الهشقة التي سةعد في دفعية عف الفقير كالهحتةج ؛
, هة كةنكا قط أجكعى ةس حشر النَّ يي »:  سمـى اهلل عميو ك قةؿ صمَّ : ) الحدَّاداإلهةـ  يقكؿ

هة كةنكا قط ؛ فهف أطعـ هلل  هة كةنكا قط , كأعرل هة كةنكا قط , كأنصبى  كأعطشى 
أطعهو اهلل , كهف سقى هلل سقةه اهلل , كهف كسة هلل كسةه اهلل , كهف عهؿ هلل كفةه 

هركا بةلهسير إلى أرض الهحشر , كبقةؿ : إنية فإذا خرجكا هف قبكرىـ أي ,  (3)«اهلل
 . (4)(سة بةلشةـ , فتسكقيـ الهبلاكة إلييةلهبةركة كاألرض الهقدَّ األرض ا

هةيقكؿ  السُّنَّةهف  كفي سيةؽ هة كرد هف األىكاؿ في يـك القيةهة شي   العبلَّ
ى اهلل عميو كعمى آلو رسكؿ اهلل صمَّ  كعف أبي ىريرة رفي اهلل عنو أفَّ : ) العيدركس

, ةس يـك القيةهة حتى يذىب عرقيـ في األرض سبعيف ذراعةن ؽ النَّ يعرى »:  قةؿ سمـك 
اجعمنة هع الذيف أنعهت عمييـ هف النبييف ؛  المَّيـ, (5)«و يمجهيـ حتى يبمغ آذانيـكأنَّ 

                                                 

( , كاإلهػةـ الت رهػذم فػي سػننو , أبػكاب التفسػير , بػةب كهػف ٕٖٓٓأخرجو اإلهةـ أحهد فػي هسػنده , بػرقـ ) (ُ)
 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .ُِّْسكرة بني إسراايؿ , برقـ )

 ( , هرجع سةبؽ .ٖٖبيؿ االد كةر , ص)س (ِ)
أخرجػو اإلهػةـ ابػف أبػي الػدنية , فػي قفػةء الحػكااج , عػف سػي دنة عبػداهلل بػف هسػعكد رفػي اهلل عنػو , بػػرقـ  (ّ)
(َّ. ) 

 , هرجع سةبؽ .  (ٕٖص)سبيؿ االد كةر ,  (ْ)
ې ې ى ژ   : اهلل تعةلى بةب قكؿ, الرقةؽ  صحيحو , كتةب البخةرم فيهتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ (   ٓ)

, كبلىهػة عػف  (ِّٖٔ)ُٔ) بةب صػفة يػـك القيةهػة بػرقـ,  الجنَّةفي صفة  سمـ, كه (ِّٓٔ)  برقـ ژى  ائ 
 سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .
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اهلل ككفى ذلؾ الففؿ هف , ف أكلاؾ رفيقةن كحسي , كالصةلحيف  ديقيف كالشيداءً كالص  
 . (1)(بةهلل عميهةن 

 الحساب : 
سةب عمى كؿ نقير أك قطهير , فنسأؿ اهلل تعةلى أف يككف الحً كبعد الحشر 

؛  السُّنَّةالحسةب كهة فيو كرد في الكتةب   ف كصؼً يحةسبنة حسةبةن يسيران , ككثير هً 
هةكف عميو قديهةن كحديثةن , يقكؿ سمهاتفؽ عمهةء اله : : )كىك ؛ أم ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

جهةعةن .الحسةب ثةبت عقبلن كنقبلن ؛   كتةبةن كسنة كا 
كىك هصدر حسىب يحسيب بةلفـ ؛ أم : عدَّه ؛ قيةسةن , كحةسبو هحةسبة ؛ أم 

صراؼ هف الهحشر الن: سهةعةن , كفي االصطبلح : تكقيؼ اهلل تعةلى عبةده قبؿ ا
 . (2) ان , تفصيبلن ال بةلكزف إال هف استثني(عمى أعهةليـ خيران كةنت أك شرٌ 

كيفيةت حسةب الخمؽ هختمفة كأحكالو هتبةينة ؛ فهنو  أفَّ  قةؿ : )كال شؾَّ  ثَـّ  
كبي  , كالففؿ كريـ كالتَّ ر كهنو الجير , كهنو التَّ اليسير كهنو العسير , كهنو الس  

ؿ كَّ أ»استثني ؛ ففي حديث حذيفة :  كالعدؿ , لمهؤهف كالكةفر , إنسي كجني إال هفى 
أم : ألفةن ؛ كهة في ركاية  –سبعكف  هف أهتي سبعكف ألفةن , هع كؿ   الجنَّةهف يدخؿ 

 . (4)((3)«يس عمييـ حسةبل –
ت بذلؾ كهة صحَّ  سمـى اهلل عميو كآلو ك نة صمَّ ؿ هف ييحية كييحشر نبيُّ كأكَّ  

كجـز بو القرطبي  (1)بو الحديث ة صحَّ كسى كهَّ ؿ هف يي , كىك أيفةن أكَّ  (5)األحةديث
 . (2)كاهلل أعمـ

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٖ, ص)الفكز كالبشرل  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ُِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
كعػدني »( ؛ بمفػظ : ِّْٕأخرجو اإلهةـ الت رهذم في سننو , أبػكاب صػفة القيةهػة كالرقػةاؽ كالػكرع , بػرقـ ) (ّ)

, كثبلث حثيةت هػف  , هع كؿ ألؼ سبعكف هف أهتي سبعيف ألفةن ببل حسةب عمييـ كال عذاب الجنَّةربي أف يدخؿ 
هػػة األلبػػةني :  «حثيػػةت ربػػي ( , ِِّٕٓصػػحيح , كاإلهػػةـ أحهػػد بػػرقـ )كقػػةؿ : حػػديث حسػػف اريػػب , كقػػةؿ العبلَّ

 كبلىهة عف سي دنة أبي أهةهة رفي اهلل عنو .
 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ُِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
أخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب الهنةقػػب , عػػف سػػي دنة أبػػي سػػعيد الخػػدرم رفػػي اهلل عنػػو , بػػرقـ  (ٓ)
أنة سيد : » سمـ: قةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  عف أبي سعيد, قةؿ, كلفظو : ( , كقةؿ : حديث حسف ُّٓٔ)
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كه إلى حشر األركاح , كردُّ  كف حشر األجسةد كنشرىة ,ةلُّ كأنكر الفبلسفة الفَّ 
ةلهيف عمييـ , كلكنية ال تزيد الظَّ  د  الهتكاترة صريحة في الرَّ  السُّنَّةكنصكص القرآف ك 

 . (3)  طييةنةن كبيران إالَّ 
 الميزان :
النبكية  السُّنَّةالهجهع عميية ؛ ههة كرد دليمو في القرآف الكريـ ك  السَّهعيَّةتكىك هف 

أجهع أىؿ : ةج جَّ قةؿ أبك إسحةؽ الزَّ سميـ , كأزكى التَّ  الصَّبلةعمى صةحبية أففؿ 
الهيزاف لو  أعهةؿ العبةد تكزف يـك القيةهة , كأفَّ  كأفَّ , عمى اإليهةف بةلهيزاف  السُّنَّة

                                                                                                                                            

,  , كهػة هػػف نبػي يكهاػػذ آدـ فهػػف سػكاه إال تحػػت لػػكااي , كبيػػدم لػكاء الحهػػد كال فخػػر كلػد آدـ يػػـك القيةهػة كال فخػػر
 . «كأنة أكؿ هف تنشؽ عنو األرض كال فخر

( لئلهةـ القرطبي أف أكؿ هف ييكسى ىك سي دنة إبراىيـ عميو الصَّبلة كالسَّبلـ , ُّٓالذم في التذكرة ص) (ُ)
, [401]األنبياء:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)كحديثو أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , بةب 

إنكـ هحشكركف إلى : » ؿفقة سمـخطب النبي صمى اهلل عميو ك )( , كلفظو : َْْٕكتةب تفسير القرآف , برقـ )
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ),  اهلل حفةة عراة ارالن 

كاإلهةـ هسمـ في  ,الحديث  «...  كسى يـك القيةهة إبراىيـ[ , ثـ إف أكؿ هف يي َُْ]األنبيةء:  (چ
( , كبلىهة َِٖٔ)ٖٓصحيحو , كتةب الجنَّة كصفة نعيهية كأىمية , بةب فنةء الدنية كالحشر يـك القيةهة , برقـ )

كتكمـ العمهةء في حكهة تقديـ إبراىيـ عميو ( : )ّْٓعف سي دنة ابف عبةس رفي اهلل عنيهة , كفي التذكرة ص)
لي فركم أنو لـ يكف ف؛ بةلكسكة  السَّبلـ ,  السَّبلـيف كاآلخريف هلل عز كجؿ عبد أخكؼ هف إبراىيـ عميو األكَّ

, كيحتهؿ أف يككف ذلؾ لهة جةء بو الحديث هف أنو أكؿ هف أهر بمبس  أهةنةن لو ليطهاف قمبو؛ عجؿ لو كسكتو فتي 
زل بذلؾ أف فيج ؛ , كحفظةن لفرجو هف أف يهةس هصبله ففعؿ هة أهر بو السراكيؿ إذا صمى هبةلية في التستر

جردكه كنزعكا عنو ثيةبو عمى أعيف  النَّةركيحتهؿ أف يككف الذيف ألقكه في  , يككف أكؿ هف يستر يـك القيةهة
فمهة صبر كاحتسب كتككؿ  , , ككةف هة أصةبو هف ذلؾ في ذات اهلل عز كجؿ النةس كهة يفعؿ بهف يراد قتمو

, كجزاه بذلؾ العرل أف جعمو أكؿ هف يدفع عنو  ية كاآلخرةفي الدن النَّةردفع اهلل عنو شر  ى ..عمى اهلل تعةل
ذا بدئ في الكسكة بإبراىيـ كثنى ب,  , كاهلل أعمـ , كىذا أحسنية العرل يـك القيةهة عمى رؤكس األشيةد دكا   هحهَّ

كسي هع  فيككف كأنو ؛ لينجبر التأخير بنفةسة الكسكة؛ بحمة ال يقـك لية البشر  هحهَّدأكتي  سمـصمى اهلل عميو ك 
 .( قةلو الحميهي,  السَّبلـإبراىيـ عمييهة 

 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ِِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 الهصد نفسو , نفس الصفحة , بتصرؼ . (ّ)
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عف العدؿ هةؿ , كأنكرت الهعتزلة الهيزاف كقةلكا : ىك عبةرة لسةف ككفتةف كيهيؿ بةألع
 . (1)السُّنَّةفخةلفكا الكتةب ك 

ة استشيد بية عمهةء العقيدة كهنيـ عمهةء , كههَّ  (2)كاترالتَّ  كقد بميت أحةديثو حدَّ 
ىؿ ؛ ية رسكؿ اهلل  : : قمت عف عةاشة رفي اهلل عنية قةلتآؿ بةعمكم :  السَّةدة

عند  : ة في ثبلثة هكاطف فبل يذكر أحد أحدان أهَّ »:  فقةؿ ؟ أىميكـ يكـ القيةهةتذكركف 
عمـ أيف يقع ى يى حؼ حتَّ , كعند تطةير الصُّ  ؿثقي هيزانو أـ يى  عمـ أيخؼُّ الهيزاف حتى يى 

ع بيف فً ذا كي راط إ, كعند الص   أـ هف كراء ظيره, كتةبو في يهينو أك في شهةلو 
حؼ هة كتبتو الهبلاكة هف أعهةؿ , كالهراد بيذه الصُّ  (4)(3)«كزى يجيـ حتَّ ي جنَّ ظيرانى 

 . (5)نيةالعبةد كأقكاليـ في الدُّ 
 راط :الصِّ 
يـ ةس كمُّ عميو النَّ  يهرُّ , ـ كىك جسر عمى هتف جينَّ ؛ مؼ عمى إثبةتو أجهع السَّ  
 , كاآلخركف يسقطكف فيية , هنةزليـ: أم  ؛ فةلهؤهنكف ينجكف عمى حسب حةليـ؛ 

 . (6)أعةذنة اهلل الكريـ هنية
هةنقؿ كقد   هةعف  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ هةالمقةني عف  العبلَّ ةني ابف الفةكي العبلَّ

ھ ) : قةؿ تعةلىثـ قةؿ : ) ,هكجكد , كاألخبةر عنو صحيحة قكلو : إف الصراط 

                                                 

,  أحهد بف عمي بف حجر أبك الففؿ العسقبلني الشةفعي فتح البةرم شرح صحيح البخةرم , لمعبلهة (ُ)
:  قةـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو,  فؤاد عبد البةقي هحهَّد:  كأبكابو كأحةديثوـ كتبو رقَّ ( , ّٖٓ/ُّ)

هةعميو تعميقةت ,  الخطيب الد يفهحب  , النةشر : دار الهعرفة ,  : عبد العزيز بف عبد اهلل بف بةز العبلَّ
 ـ( , بيركت لبنةف .ُّٕٗ)

, طبػػع :  (ُّْ)بػػف إبػراىيـ المقػةني الهػةلكي , ص بلـالسَّػإتحػةؼ الهريػد شػرح جػػكىرة التكحيػد , لمعػبلـ عبد (ِ)
  ـ( , هصر .ُٓٓٗ-قُّٕٓ, ) ِهطبع السعةدة , ط

عػػػف )( , كلفظػػو : ِّْٕٗأخرجػػو عػػف سػػيدتنة عةاشػػة رفػػػي اهلل عنيػػة اإلهػػةـ أحهػػد فػػػي هسػػنده بػػرقـ )(   ّ)
أهػة عنػد ثػبلث  ؛ يػة عةاشػة :  ؟ قػةؿ , ىػؿ يػذكر الحبيػب حبيبػو يػـك القيةهػة : يػة رسػكؿ اهلل : قمػت عةاشة, قةلػت

 فػبل فإهة أف يعطى بيهينو أك يعطػى بشػهةلو , كأهة عند تطةير الكتب فبل أك يخؼ فبل, أهة عند الهيزاف حتى يثقؿ
 بػرقـ,  بػةب ذكػر الهيػزاف ,  كتػةب السُّػنَّة  , السُّػنَّةكد في ك بك داأك  , «, كحيف يخرج عنؽ هف النَّةر فينطكم عمييـ

 .  (ِِٕٖ) : برقـ, ىكاؿ كالحةكـ في األ , (ْٕٓٓ) :
 ( , هرجع سةبؽ .ْٖ, ص)الفكز كالبشرل  (ْ)
  ( , هرجع سةبؽ .ِٕٓالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
: ت الد يف يحيى بف شرؼ النككم )أبك زكرية هحيي , لمعبلهة  بف الحجةج سمـالهنيةج شرح صحيح ه (ٔ)

 , لبنةف . بيركت ىػ( ,ُِّٗ, ) ِ, ط: دار إحيةء التراث العربي  النةشر( , َِ/ّ, ) ىػ(ٕٔٔ
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عر هف الشَّ  كىك أدؽُّ ,  (1)(ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
 .  (2)يؼ(هف السَّ  كأحدُّ 

هػةبكيػة ؛ أشػةر ليػة راط أكصةؼ كردت في األحةديػث النَّ كلمص    ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ
هةكابنو  :  يػةكىك فػي المَّ  راط ؛الص  يككف الهركر في فقةؿ : )ك  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
: الجسػر الههػدكد عمػى  كالهػراد بػو ىنػة ؛ : يبػتمعيـ أم ؛ ط النةسر و يصألنَّ ؛  ريؽالطَّ 
أنػػػة  فػػػأككفي : » كفػػػي حػػػديث,  (4), كأحػػػد هػػػف السػػػيؼ (3)هػػػف الشػػػعر , أدؽُّ  ـجيػػػنَّ  هػػػتف
,  نبٌيػػػػةن  نبٌيػػػػةن كف دعى ييػػػػ ؛ تػػػػوكأهَّ  ى, ثػػػػـ هكسػػػػ تػػػػوكأهَّ  یسػػػػي, ثػػػػـ ع ؿ هػػػػف يجػػػػكزهتػػػػي أكَّ كأهَّ 

 سػػػػمـ؛  المَّيػػػػـ:  , كدعػػػػكاىـ يكهاػػػػذ الرُّسػػػػؿـ يكهاػػػػذ إال , كال يػػػػتكمَّ  تػػػػوكآخػػػػرىـ نػػػػكح كأهَّ 
   .    (6) (  (5)«سمـ

هةكيقكؿ  سهعت رسكؿ  : كعف جةبر رفي اهلل عنو قةؿشي  العيدركس : ) العبلَّ
كال  خكؿ ال يبقى أحد بر  في الكركد الدَّ »:  يقكؿ سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك اهلل صمَّ 

ڱ ڱ ڱ ں   ں   ژ  فتككف عمى الهؤهنيف بردان كسبلهةن  ؛ فةجر إال دخمية

 . (8)« (7)ژڻ    ڻ  ڻ 

                                                 

  ( , سكرة يس .ٔٔسكرة يس , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ .َِٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 ( .ِّّْٗأخرجو اإلهةـ أحهد في هسنده هكصكالن عف سيدتنة عةاشة رفي اهلل عنية , برقـ ) (ّ)

( , عػػف سػػي دنة ِّْْالحػػةكـ فػػي الهسػػتدرؾ , كتػػةب التفسػػير , تفسػػير سػػكرة هػػريـ , بػػرقـ ) أخرجػػو اإلهػػةـ (ْ)
 عبداهلل بف هسعكد رفي اهلل عنو .  

 ( .ُٕسكرة هريـ , رقـ اآلية ) (ٓ)
لػػػـ أجػػػده بيػػػذا المفػػػظ فػػػي هػػػة بػػػيف يػػػدم هػػػف الهصػػػةدر , كفػػػي صػػػحيحي اإلهػػػةهيف البخػػػةرم كهسػػػمـ بمفػػػظ :  (ٔ)
 «...  سػػمـ سػػمـ المَّيػػـ:  يكهاػػذ الرُّسػػؿ, كدعػػكل  الرُّسػػؿ, كال يػػتكمـ يكهاػػذ إال  ؿ هػػف يجيزىػػةفػػأككف أنػػة كأهتػػي أك »

   ]سَّق   ي  ( ڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ), بػةب قكلػو تعػةلى :  كتػةب التكحيػد صػحيح اإلهػةـ البخػةرم , ,الحديث 

, صػػػػحيح اإلهػػػػةـ هسػػػػػمـ , كتػػػػةب اإليهػػػػةف , بػػػػةب هعرفػػػػػة طريػػػػؽ الرؤيػػػػة , بػػػػػرقـ    7327[ , ريييي قك  33,  32
(ِٗٗ(ُِٖ . ) 

(ٕ)  
,  (َُِْٓ) : بػػرقـرفػػي اهلل عنيهػػة جػػةبر بػػف عبػػداهلل  سػػي دنة هسػػند« هسػػنده»أحهػػد فػػي أخرجػػو اإلهػػةـ (   ٖ)
بػػرقـ  النَّػػةركدار الكػػةفريف كهػػآبيـ  الجنَّػػةبػػةب فػػي أف دار الهػػؤهنيف كهػػآبيـ , هػػةف يالبييقػػي فػػي شػػعب اإلاإلهػػةـ ك 
 . ىذا إسنةد حسف : قةؿ البييقي بعد ذكره لمحديثرفي اهلل عنيهة , جةبر بف عبداهلل  سي دنة عف , (ّْٔ)
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ى اهلل عميو : قةؿ رسكؿ اهلل صمَّ  كأبي ىريرة رفي اهلل عنيهة قةال كعف حذيفة
فيقكهةف  ؛ حـكيرسؿ األهةنة كالرَّ , يجهع اهلل الخبلاؽ يـك القيةهة » : سمـكعمى آلو ك 

 , ثَـّ  يرالطَّ  , ثـ كهر   يح, ثـ كةلر   أكلكـ كةلبرؽ فيهرُّ  ؛ راط يهينةن كشهةالن ي الص  جنبتى 
 راط يقكؿكـ قةاـ عمى الص  كنبيُّ  , تجرم بيـ أعهةليـ -عدكىـ  : أم –جةؿ كشدة الر  
ير جؿ فبل يستطيع السَّ الرَّ  ى يجيحتَّ , ى تعجز أعهةؿ العبةد , حتَّ  ـسم   ـسم   ؛ : رب  
 ؛ بو هرتٍ هأهكرة بأخذ هف أي , قة ػراط كبلليب هعمَّ ي الص  حةفتى في : ك  قةؿ,  زحفةن  إال

 . (1)«النَّةركهكدكس في  فهخدكش نةجو 
  :سمـقةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو ك  : كعف أنس رفي اهلل عنو قةؿ

فَّ , عرة الشَّ  السيؼ أك كحد   راط كحد  الص  » , كف الهؤهنيف كالهؤهنةت الهبلاكة ينجُّ  كا 
فَّ  ن  , بحجزتي  جبريؿ آخذه  كا   (2)«كف يكهاذ كثيركالزالُّ  , ـسم   ـسم  ؛ ي رب   : ي ألقكؿكا 

(3) . 
 الشفاعة :
؛ فةلكبرل التي فيية  كبرل كصيرل : فةعة عمى نكعيفالشَّ  : إفَّ  قةؿ العمهةء

, ثـ  اآلخريف فيعتذركف األنبيةء, ثـ إلى  ةس إلى آدـ هستشفعيف فيعتذريذىب النَّ 
تبةرؾ  عند الرب   , كيقع سةجدان  تـ الهرسميف فيشفعةخ سمـى اهلل عميو ك بي صمَّ إلى النَّ 

, ثـ  سمـى اهلل عميو ك صمَّ  شفع النبيُّ , ثـ يجيب اهلل الدعكة في كتعةلى سبعة أيةـ
 . (4)بعدىة شفةعةت كثيرة صيرل هف العمهةء كالصمحةء كالحفةظ كايرىـ

                                                 

, عػف سػي دنة  الن هنزلػة فييػة هطػكَّ  الجنَّػةبػةب أدنػى أىػؿ  , يهػةفاإل صحيحو , كتػةب في سمـه أخرجو اإلهةـ(  ُ)
 . (ُٓٗ)ِّٗ) : رقـبأبي حذيفة رفي اهلل عنو , 

كركم عف زيةد : قةؿ  , ىذا إسنةده فعيؼ : كقةؿ , «الشعب»: ركاه البييقي في  العراقيالحةفظ قةؿ (  ِ)
, ػ ىا . كىي ركاية صحيحة :قةؿ , «كحد الشعرة أك كحد السيؼ الص راط»: أنس هرفكعةن سي دنة النهيرم عف 

الهيني عف حهؿ األسفةر في األسفةر, في تخريج هة في  . ىػا.  ه أحهد هف حديث عةاشة كفيو ابف لييعةكركا
عبد الرحيـ بف الحسيف  الد يفأبك الففؿ زيف , لمعبلهة  (الد يفاإلحيةء هف األخبةر )هطبكع بيةهش إحيةء عمـك 

 -ىػ  ُِْٔ),  دار ابف حـز , ط :  ُ, ط ىػ(َٖٔ:  راقي )تبف عبد الرحهف بف أبي بكر بف إبراىيـ الع
  .  لبنةف ,بيركت  ( ,ـ ََِٓ

 ( , هرجع سةبؽ .ّٖ, ص)الفكز كالبشرل  (ّ)
: ت عظـ شةه الكشهيرم اليندم )أنكر شةه بف ه هحهَّد , لمعبلهة : الت رهذمالعرؼ الشذم شرح سنف  (ْ)

 -ىػ  ُِْٓ, ) ُط ,  دار التراث العربي : النةشر( ,  ٖٓ/ْ, ) : الشي  هحهكد شةكر تصحيح,  ىػ(ُّّٓ
 . , لبنةف بيركت ـ( , ََِْ
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 ـ الكرب عمييـ, كعظي  فإذا طةؿ الكقكؼ عمى أىؿ الهكقؼ: ) الحدَّاداإلهةـ  قةؿ
,  في أف يفصؿ بينيـ ؛ يـيأتكنو فيشفع ليـ إلى رب  , فيهف  ا فيهة بينيـك , تشةكر 

,  السَّبلـحيميـ عمى نكح عميو فيي  السَّبلـفيأتكف إلى آدـ عميو ؛ ة ىـ فيو كيريحيـ ههَّ 
,  السَّبلـحيميـ إبراىيـ عمى هكسى عميو , كيي  السَّبلـحيميـ نكح عمى إبراىيـ عميو كيي 
ى اهلل صمَّ  هحهَّدحيميـ عيسى عمى كيي ,  السَّبلـحيميـ هكسى عمى عيسى عميو كيي 

كيذىب إلى  (1)«أنة لية , أنة لية»:  فيقكؿ صمكات اهلل كسبلهو عميو ؛ سمـعميو ك 
 . , كأف يشفع فيشفع ؤهر بأف يرفع رأسو, ثـ يي  و فيستأذف ثـ يسجد لو كيحهدهرب  

ذلؾ ىك الهقةـ  : إفَّ  كيقةؿ , (2)كاألحةديث في ذلؾ كثيرة صحيحة كهشيكرة
ل, الذم ييبطو فيو  الهحهكد ڍ ڌ ڌ ڎ ):  قةؿ تعةلى , كف كاآلخركفاألكَّ

 . (4)(  (3)(ڎ ڈ ڈ
هةة يقكؿ فةعة بةألحةديث النبكيَّ كفي سيةؽ االستدالؿ عمى الشَّ  شي   العبلَّ

قكلو  : حيحةريحة كاألحةديث الصَّ صكص الصَّ ذلؾ كردت بو النُّ  ككؿُّ العيدركس : )
 ةس بعفيـ إلى بعضإذا كةف يـك القيةهة هةج النَّ »:  سمـاهلل عميو كعمى آلو ك ى صمَّ 

؛ كلكف عميكـ بإبراىيـ , : لست لية  , فيقكؿ : اشفع لذريتؾ , فيأتكف آدـ فيقكلكف
و كميـ فإنَّ ؛ كلكف عميكـ بهكسى , : لست لية  , فيأتكف إبراىيـ فيقكؿ وو خميؿ رب  فإنَّ 
, فيأتكف  و ركح اهللفإنَّ ؛ كلكف عميكـ بعيسى  , : لست لية كؿ, فيأتكف هكسى فيق اهلل

و فإنَّ ؛  سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك صمَّ  هحهَّدكلكف عميكـ ب, : لست لية  عيسى فيقكؿ
(5)الحديثى  «... أنة لية , : أنة لية فيأتكني فأقكؿ , حبيب اهلل

 . 

                                                 

 سيأتي تخريجو قريبةن . (ُ)
, كهػة ذكػر  «إثبػةت الشػفةعة»كههف اىتـ بجهع طرؽ أحةديث الشفةعة اإلهةـ الذىبي في رسػةلة لػو سػهةىة  (ِ)

, هرجع سةبؽ أف حديث الشفةعة هػف ( ِْاإلهةـ السيكطي في كتةبو األزىةر الهتنةثرة في األحةديث الهتكاترة ص)
 األحةديث الهتكاترة .

 ( .ٕٗسكرة اإلسراء , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٗسبيؿ االد كةر , ص) (ْ)
  هػع األنبيػةء كايػرىـ , يػـك القيةهػة جػؿَّ عػزَّ ك لبخةرم في اعتصةـ بةب كػبلـ الػرب هتفؽ عميو ؛ ركاه اإلهةـ ا(   ٓ)

بػرقـ  , هنزلػة فييػة الجنَّػةبػةب أدنػى أىػؿ كتػةب التكحيػد , ,  يهػةفاإل كتػةب فػي سػمـهاإلهةـ ك ,  (َُٕٓبرقـ )
 , كبلىهة عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو . (ُّٗ)ِِّ)
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: سمـعميو كعمى آلو ك  صمى اهلل : قةؿ رسكؿ اهلل كعف أنس رفي اهلل عنو قةؿ
ن   جيبدعكة قد دعة بية فةستي  نبي   لكؿ  » تي يـك ت دعكتي شفةعة ألهَّ ي اختبأ, كا 

:  سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك  صمَّ : قةؿ رسكؿ اهلل , كعنو أيفةن قةؿ (1)«القيةهة
: قةؿ رسكؿ اهلل  رفي اهلل عنو كعف عمي    , (2)«تيشفةعتي ألىؿ الكبةار هف أهَّ »

: قد  ي تعةلى فيقكؿتي حتى ينةدم رب  أشفع ألهَّ »:  سمـى اهلل عميو كعمى آلو ك صمَّ 
 ( .(3)«قد رفيت؛ ي أم رب   : فأقكؿ؟  هحهَّدية  رفيتى 

لكذلؾ يشفع  األنبيةءككهة تشفع    ةلحكف , كفي ذلؾ يةء كالعمهةء كالصَّ األكَّ
هةهف تمؾ األحةديث هة ذكره  كردت أحةديث ؛ عف أنس شي  العيدركس : ) العبلَّ

 . (4)«بلثةجميف كالثَّ الرجؿ ليشفع لمرَّ  إفَّ »:  رفي اهلل عنو قةؿ
ى اهلل عميو كعمى آلو رسكؿ اهلل صمَّ  : سهعت كعف أبي أهةهة رفي اهلل عنو قةؿ

((5)«رػربيعة كهف تي هثؿي بشفةعة رجؿ هف أهَّ  الجنَّة فَّ ليدخمى »:  يقكؿ سمـك 
(6) ,

؛ أكرهنة بشفةعة رسكلؾ عميو  المَّيـالعرب , كربيعة كهفر قبيمتةف هف أكبر قبةاؿ 
 كشفةعة أكليةاؾ الصةلحيف في عةفية , آهيف .,  السَّبلـك  الصَّبلة

 الحوض :
                                                 

بػػرقـ , بػػةب لكػػؿ نبػػي دعػػكة هسػػتجةبة , الػػدعكات  فػػي صػػحيحو , كتػػةبالبخػػةرم أخرجػػو اإلهػػةـ  هتفػػؽ عميػػو ؛ (ُ)
دعػػكة الشػػفةعة  سػػمـبػػةب اختبػػةء النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كعمػػى آلػػو ك , يهػػةف فػػي اإل سػػمـهاإلهػػةـ ك  , (َّْٔ)

؛ كبلىهة عف سي دنة أبػي ىريػرة رفػي اهلل ال عػف سػي دنة أنػس , كلفػظ اإلهػةـ البخػةرم :  (ُٖٗ) برقـ, ألهتو 
نفسػو لكػف بػدؿ  ـسػمكاإلهػةـ ه,  «أريد أف أختبئ دعػكتي شػفةعة ألهتػي يػـك القيةهػةك لكؿ نبي دعكة يدعكىة, »
 . «فأريد»:  «كأريد»

عػف  (ّْٕٗ):  بػرقـ , كتػةب السُّػنَّة , بػةب الشػفةعة , بةب فػي الشػفةعة,  السُّنَّةد في ك بك داك أأخرجو اإلهةـ ( ِ)
ذكػر البيػةف , بةب الحكض كالشػفةعة  , صحيحو ابف حبةف فياإلهةـ ك  ,سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو 

, عػػف سػػي دنة جػػةبر بػػف  (ْٕٔٔ):  بػػرقـ , القيةهػػة إنهػػة تكػػكف ألىػػؿ الكبػػةار هػػف ىػػذه األهػػةبػػأف الشػػفةعة فػػي 
 .عبداهلل رفي اهلل عنيهة 

بإسػنةد  عف سي دنة عمػي بػف أبػي طةلػب كػـر اهلل كجيػو , (َِِٔبرقـ )« األكسط»الطبراني في أخرجو اإلهةـ ( ّ)
رفػي اهلل  بػي طةلػبأعمػي بػف  سي دنة هسند« هسنده» البزار فياإلهةـ ك , حسف ؛ كهة في الفكز كالبشرل ىنة 

 , بحذؼ يسير . (ّٖٔ) برقـ عنو ,
قةؿ  , (ُِٗٔبرقـ )رفي اهلل عنو نس بف هةلؾ أأبي حهزة  سي دنة هسند« هسنده»البزار في أخرجو اإلهةـ (   ْ)

هة  الييثهي في اإلهةـ كقةؿ ,  (ُْٓٓ) برقـ فصؿ ًفي الشَّفىةعىة كىاىيرىىة, : ركاتو ركاة الصحيح  الهنذرمالعبلَّ
 . ركاه البزار كرجةلو رجةؿ الصحيح:  (ُْٖٖٓ) برقـ« هجهع الزكااد كهنبع الفكااد»

,  (ُٖٖٕٓ) بػػػرقـ رفػػػي اهلل عنػػػو , الحػػػةرث بػػػف أقػػػيشسػػػي دنة هسػػػند « هسػػػنده»أحهػػػد فػػػي أخرجػػػو اإلهػػػةـ (   ٓ)
 . (ُّٕٔف أقيش برقـ )الحةرث بسي دنة ترجهة « صةبةاإل»سنةده الحةفظ في إكصحح 

 ( , هرجع سةبؽ .ٕٗ, ص)الفكز كالبشرل  (ٔ)
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,  (1)هبمغ التكاتر سمـى اهلل عميو ك بميت األحةديث التي في إثبةت حكفو صمَّ 
هةيقكؿ  ليؿ اليقيف ؛ثبت بةلدَّ  وألنَّ فيككف اإليهةف بةلحكض كاجب ؛  شي   العبلَّ

هف  سمـى اهلل عميو كآلو ك صمَّ  بي  العيدركس هستشيدان لكجكب اإليهةف بحكض النَّ 
ڎ   ڎ ژ  : فقد قةؿ اهلل تعةلى؛  و حؽ  كنؤهف بةلحكض أنَّ )ة : النبكيَّ  السُّنَّة

ى اهلل اهلل صمَّ : قةؿ رسكؿ  , كعف عبداهلل بف عهر رفي اهلل عنيهة قةؿ(2)ژڈ 
كريحو أطيب , هةؤه أبيض هف المبف  ؛ حكفي هسيرة شير»:  سمـعميو كعمى آلو ك 

 : كفي ركاية ,(3)«, هف شرب هنو فبل يظهأ أبدان  ككيزانو كنجـك السهةء, هف الهسؾ 
كعف أنس رفي اهلل عنو قةؿ : قةؿ رسكؿ ,  طكلو كعرفو : أم «كزكايةه سكاء»

إذ بنير حةفتةه هف  ؛ الجنَّةسير في أنة أبينهة » : سمـكعمى آلو ك ى اهلل عميو اهلل صمَّ 
 ثَـّ  , ؾىذا الككثر الذم أعطةؾ ربُّ  : هة ىذا ية جبريؿ ؟ قةؿ : قمت, المؤلؤ الهجٌكؼ 

  . (5)((4)«ؾ بيده فإذا طينو هسؾ أذفرفرب الهمى 
 : النَّارو  الجنَّة

عيـ الهقيـ هة ال يخطر ببةؿ كهة فيية هف النَّ  الجنَّةة في كصؼ كردت أحةديث عدَّ 
تة كايرىة , كقد بشر , أخرجية أاهة الحديث في كتبيـ الهشيكرة ؛ كةلكتب الس  

فة في عمـ العقيدة كايرىة , كهنية كتب عمهةء العقيدة هف تداكلتية الكتب الهصنَّ 
 آؿ بةعمكم . السَّةدة

 : (6)مؾ األحةديثههة ذكره هف ت الحدَّادففي بعض كتب اإلهةـ 

                                                 

( , هرجػػع ُْص),  اإلهػػةـ السػػيكطي فػػي كتةبػػو األزىػػةر الهتنػػةثرة فػػي األحةديػػث الهتػػكاترة ذلػػؾ كهػػة ذكػػر  (ُ)
  . سةبؽ
 ( .َُٕسكرة الككثر , اآلية رقـ ) (ِ)
 , كتػةبهسػمـ , كاإلهػةـ (ٕٗٓٔ)  بػرقـ , بػةب الحػكض , الرقةؽ , كتةبالبخةرم هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ ( ّ)

, كبلىهػة  (ِِِٗ) ِٕ)بػرقـ, كصػفةتو  سػمـك  وعمػى آلػثبةت حػكض نبينػة صػمى اهلل عميػو ك إبةب  , الففةاؿ
 عف سي دنة عبداهلل بف عهرك بف العةص رفي اهلل عنيهة .

 . (ُٖٓٔبرقـ ), بةب الحكض , الرقةؽ  , كتةبالبخةرم اإلهةـ  بنحكه أخرجو( ْ)
 ( , هرجع سةبؽ , بةختصةر يسير .ٕٗ, ص) الفكز كالبشرل (ٓ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُُِسبيؿ االد كةر , ص) (ٔ)
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ةلحيف هة ال عيفه لعبةدم الصَّ  أٍعدىٍدتي : » سمـك رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  قةؿ 
طىرى عمى قمب بشر , كال أذفه سهعت رأت ڻ ڻ ):  كا إف شاتـؤ ةقر ف , , كال خى

 . (2)«(1)(  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
تةف , ك جنَّ  فييهة جنَّتةف هف ففة آنيتيهة كهة»:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو  

ء الكبريةء عمى يـ إال رداكهة بيف القـك كبيف أف يركا ربَّ  , هف ذىب آنيتيهة كهة فييهة
 .   (3)«كجيو في جنة عدف

كهة  درجتيف , هة بيف كؿ هاة درجة الجنَّةفي  إفَّ : » سمـى اهلل عميو ك كقةؿ صمَّ 
,  األربعة الجنَّة, هنية تتفجر أنيةر  كالفردكس أعبلىة درجة , هةء كاألرضبيف السَّ 

 . (4)«, فإذا سألتـ اهلل فةسألكه الفردكس كهف فكقية يككف العرش
نية كهة خير هف الدَّ  الجنَّةهف سكط أحدكـ  عي لهكفً »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 

, ألفةءت هة  معت عمى أىؿ األرضطَّ ا الجنَّةاهرأة هف نسةء أىؿ  كلك أفَّ  , فيية
,   (5)«, كلنصيفية عمى رأسية خير هف الدنية كهة فيية , كلهؤلت هة بينية ريحةن  بينية
 . : الخهةر صيؼالنَّ 

                                                 

 ( .ُٕسكرة السجدة , اآلية رقـ ) (ُ)
هتفؽ عميو ؛ أخرجو بمفظو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب بدء الخمؽ , بةب هة جػةء فػي صػفة الجنَّػة  (ِ)

( , كاإلهػػػػةـ هسػػػػمـ فػػػػي صػػػػػحيحو , كتػػػػةب الجنَّػػػػة كصػػػػؼ نعيهيػػػػة كأىميػػػػة , بػػػػػرقـ ِّْْكأنيػػػػة هخمكقػػػػة , بػػػػرقـ )
 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .   ِِْٖ)ِ)

(   ائ ائ ەئ), كتػػةب التفسػػير , بػػةب قكلػػو : أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو  هتفػػؽ عميػػو ؛ (ّ)

( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو بمفظو , كتةب األيهةف , بػةب إثبػةت رؤيػة الهػؤهنيف ْٖٕٖ, برقـ ) [ِٔ : ]الرحهف
 ( .َُٖ)ِٔٗفي اآلخرة ربيـ سبحةنو كتعةلى , عف سي دنة عبداهلل بف قيس رفي اهلل عنو , برقـ )

أخرجػػػو اإلهػػػةـ الت رهػػػذم فػػػي سػػػننو , أبػػػكاب صػػػفة الجنَّػػػة , بػػػةب هػػػة جػػػةء فػػػي صػػػفة درجػػػةت الجنَّػػػة , بػػػرقـ  (ْ)
( , عػػف سػػي دنة عبػػةدة بػػف الصػػةهت رفػػي اهلل عنػػو , كركاه بنحػػكه اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو , كتػػةب ُِّٓ)

( , عػف سػي دنة أبػي ىريػرة رفػي اهلل َِٕٗ)الجيةد كالسيىر , بةب درجةت الهجةىديف فػي سػبيؿ اهلل تعػةلى , بػرقـ 
 عنو .
أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو , كتػػةب الجيػػةد كالسػػير , بػػةب الحػػكر العػػيف كصػػفةتيف , عػػف سػػي دنة  (ٓ)

,  ركحة في سبيؿ اهلل أك ادكة خير هف الدنية كهة فيية»( , كلفظو : ِٕٗٔأنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو , برقـ )
, كلػك أف اهػرأة هػف  خيػر هػف الػدنية كهػة فييػة -سػكطو : يعنػي  -, أك هكفػع قيػد  الجنَّػةهػف كلقةب قكس أحػدكـ 

, كلنصػيفية عمػى رأسػية خيػر هػف الػدنية  , كلهؤلتػو ريحػةن  اطمعػت إلػى أىػؿ األرض ألفػةءت هػة بينيهػة الجنَّػةأىؿ 
 . «كهة فيية
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عةـ  اةى ية هاكب في ظم  لشجرة يسير الرَّ  الجنَّةفي »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 
هس أك خير ههة طمعت عميو الشَّ  الجنَّة, كلقةب قكس أحدكـ هف  قطعيةكهة يى 
 .  (1)«تيرب

لخيهة هف لؤلؤة كاحدة  الجنَّةلمهؤهف في  إفَّ »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 
زاكية هنية لمهؤهف أىؿ ال يرل بعفيـ بعفةن,  في كؿ  ؛ , طكلية ستكف هيبلن  فةهجكَّ 

 . (2)«يطكؼ عمييـ الهؤهف
لمعبلهة شي  العيدركس هف األحةديث في كصؼ  «الفكز كالبشرل»في كتةب ك 
 : الجنَّة

 صمى اهلل عميو كعمى آلو : قةؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة رفي اهلل عنو قةؿ
ؽ رجؿ عمى خمٍ , عمى صكرة القهر ليمة البدر  الجنَّةأكؿ زهرة يدخمكف  إفَّ »: سمـك 

ال يبكلكف كال يتيكطكف كال , ذراعةن في السهةء  ستكف؛ عمى صكرة أبييـ آدـ ؛ كاحد 
,  , كأهشةطيـ فيية الذىب كالففة , آنيتيـ فيية الذىب يتهخطكفيبصقكف فيية كال 
رل ه  سةقييهة يي ؛ , لكؿ كاحد هنيـ زكجتةف  حيـ الهسؾكرش , (3)كهجةهرىـ األلكة

                                                 

أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب بدء الخمؽ , بةب هة جةء في صفة الجنَّة كأنية هخمكقػة , بػرقـ  (ُ)
( , عػػػف سػػػي دنة أبػػػي ىريػػػرة رفػػػي اهلل عنػػػو , كأخػػػرج اإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو إلػػػى قكلػػػو : ِّّٓ( , )ِِّٓ)
سػػير الراكػػب فػػي ظميػػة هاػػة عػػةـ فػػبل , كتػػةب الجنَّػػة كصػػفة نعيهيػػة كأىميػػة , بػػةب إف فػػي الجنَّػػة شػػجرة ي «يقطعيػػة»

 ( .ِِٖٔ)ِيقطعية , عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو , برقـ )
أخرجػو اإلهػةـ هسػمـ فػػي صػحيحو بنحػكه , كتػػةب الجنَّػة كصػفة نعيهيػػة كأىميػة , بػةب فػػي صػفة خيػةـ الجنَّػػة  (ِ)

إف لمهػؤهف فػي » » عنػو , كلفظػو : ( , , عف سي دنة عبػداهلل بػف قػيس رفػي اهللِّٖٖ)ِّكهة لمهؤهنيف , برقـ )
, يطػكؼ عمػييـ الهػؤهف فػبل يػرل  , لمهػؤهف فييػة أىمػكف , طكليػة سػتكف هػيبلن  لخيهة هف لؤلػؤة كاحػدة هجكفػة الجنَّة

, كأخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو بهػػة يقةربػػو , كتػػةب بػػدء الخمػػؽ , بػػةب هػػة جػػةء فػػي صػػفة  «بعفػػيـ بعفػػة
الخيهػة درة, »( , عف سي دنة عبػداهلل بػف قػيس رفػي اهلل عنػو أيفػةن , كلفظػو : ِّّْالجنَّة كأنية هخمكقة , برقـ )

: أبػػك عبػػد  , قػػةؿ « هجكفػػة طكليػػة فػػي السػػهةء ثبلثػػكف هػػيبل, فػػي كػػؿ زاكيػػة هنيػػة لمهػػؤهف أىػػؿ ال يػػراىـ اآلخػػركف
 انتيى . «ستكف هيبل»: كالحةرث بف عبيد عف أبي عهراف   الصهد

؛ جهع هجهرة  : )هجةهرىـ(( : ) ُُٖٓ/ّكفي تعميؽ الشي  هصطفى البيةء عمى صحيح اإلهةـ البخةرم ) (ّ)
العكد  : ليفكح بو هة يكفع فيية هف البخكر. )األلكة( ؛ سهيت بذلؾ ألنية يكفع فيية الجهر, كىي الهبخرة 
 هحهَّد  طةنية بإفةفة ترقيـ دار طكؽ النجةة )هصكرة عف السمىػ( ُِِْ, ) ُ( , طتبخر بواليندم الذم يي 

 .  فؤاد عبد البةقي(
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, , قمكبيـ قمب رجؿ كاحد  ال اختبلؼ بينيـ كال تبةاض , هف كراء المحـ هف الحسف
 .(1)«اهلل بكرة كعشيةن يسبحكف 
: قةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو  اهلل عنو قةؿبي ىريرة رفي أكعف 

ف لكـ  , إف لكـ أف تصحكا فبل تسقهكا أبدان ؛  الجنَّةية أىؿ  : ينةدم هنةدو »: سمـك  كا 
ف لكـ أف تشبكا فبل تيرهكا أبدان  , أف تحيكا فبل تهكتكا أبدان  ف لكـ أف تنعهكا فبل  , كا  كا 

    مب خب حب جب يئ ىئ مئ ژ  : فذلؾ قكلو عز كجؿ , تبأسكا أبدان 

ژىب
 ڦ ژ : في قكلو تعةلى سمـكقةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ك , (3)«(2)

, كجنتةف هف  آنيتيهة كهة فييهة ؛ جنتةف هف ففة»:  , قةؿ (4)ژ ڄ ڄ ڦ ڦ
 , كهة بيف القـك كبيف أف ينظركا إلى ربيـ إال رداء الكبريةء آنيتيهة كهة فييهة ؛ ذىب
 .(5)«عدفعمى كجيو في جنة ؛ 

كبةلهقةبؿ ىنةؾ أحةديث كثيرة كردت في كصؼ نةر جينـ كهة أعدَّ اهلل تعةلى 
 :  (6)آؿ بةعمكم عف ذلؾ السَّةدةلمكةفريف كالعصةة , كههة ذكره عمهةء 

« نةركـ ىذه جزء هف سبعيف جزءان هف نةر جينـ»:  السَّبلـك  الصَّبلةقةؿ عميو 
مت عميية بتسعة كستيف فإنية ففي : » قةؿ , إف كةنت لكةفية؛ : ية رسكؿ اهلل  قيؿ
 . (7)«, كميف هثؿ حرىة جزءان 

                                                 

 بػرقـ , الجنَّػةبةب هػة جػةء فػي كصػؼ  , بدء الخمؽ صحيحو , كتةب البخةرم فيهتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ  ُ))
 بػػرقـ,  الجنَّػػةبػػةب أكؿ زهػػرة تػػدخؿ  , كصػػفة نعيهيػػة كأىميػػة الجنَّػػة , كتػػةبهسػػمـ أخرجػػو اإلهػػةـ ك  , (ِّْٓ)
 , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو . (ِّْٖ)ٕ)
 ( .ّْسكرة األعراؼ , اآلية رقـ ) (ِ)
,  بػرقـ الجنَّػةبػةب فػي دكاـ نعػيـ أىػؿ  , كصػفة نعيهيػة كأىميػة الجنَّةصحيحو , كتةب في  سمـهاإلهةـ أخرجو ( ّ)

 .  , عف سيدىينة أبي سعيد الخدرم كأبي ىريرة رفي اهلل عنيهة (ِّٕٖ)ِِ)
 ( .ْٔسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ْ)
 بػػرقـ ژائ ائ ەئژ قكلػػو بػػةب , التفسػػير صػػحيحو , كتػػةب البخػػةرم فػػياإلهػػةـ أخرجػػو  هتفػػؽ عميػػو ؛( ٓ)

, بةب إثبةت رؤية الهؤهنيف في اآلخرة ربيـ سبحةنو كتعػةلى  اإليهةف صحيحو , كتةب في سمـكه,  (ْٖٕٖ)
 رفي اهلل عنو . , كبلىهة عف سي دنة عبداهلل بف قيس (َُٖبرقـ )

 ( , هرجع سةبؽ .ُُُسبيؿ االد كةر , ص) (ٔ)
صػػحيحو , كتػػةب بػػدء الخمػػؽ , بػػةب صػػفة النَّػػةر كأنيػػة هخمكقػػة ,  البخػػةرم فػػياإلهػػةـ أخرجػػو  هتفػػؽ عميػػو ؛ (ٕ)

( , ِّْٖ)َّ( , كاإلهػػةـ هسػػمـ فػػي صػػحيحو , بػػةب فػػي شػػدة حػػر نػػةر جيػػنـ كبيعػػد قعرىػػة , بػػرقـ )ِّٓٔبػػرقـ )
 سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .كبلىهة عف 
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, ثـ  نةر جينـ ألؼ سنة حتى احهرت كقد عمىأي »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 
فيي  ؛ , ثـ أكقد عميية ألؼ سنة حتى اسكدت أكقد عميية ألؼ سنة حتى ابيفت

 . (1)«سكداء هظمهة
كشراكةف  فبلهف لو نع عذابةن  النَّةرإف أىكف أىؿ »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 

,  , هة يرل أف أحدان أشد هنو عذابةن  كهة ييمي الهرجؿ , ييمي هنيهة دهةاو هف نةر
نو ألىكنيـ عذابةن   . (2)«كا 
, كهنيـ هف  إلى كعبيو النَّةرهنيـ هف تأخذه »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 

 النَّةرهنيـ هف تأخذه , ك  إلى حجزتو النَّةر, كهنيـ هف تأخذه  إلى ركبتيو النَّةرتأخذه 
 . (3)«إلى ترقكتو

فإف  ؛ فإف لـ تبككا فتبةككا ؛ ابككا؛ ية أيية النةس »:  السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 
, حتى  , كأنية جداكؿ , حتى تسيؿ دهكعيـ عمى كجكىيـ النَّةريبككف في  النَّةرأىؿ 

 . (4)«فمك أف سفنةن أجريت فيية لجرت ؛ , فتتقرح العيكف الدهةء تنقطع الدهكع فتسيؿ
هف الحيةت كالعقةرب كاألكدية كالجبةؿ كالزبةنية  النَّةر: أف في ث كفي األحةدي

كىك  ؛ , كأنو أشد هف حرىة , كأف أسفمية برد هة يطكؿ تفصيمو...  كاير ذلؾ
 , كأف نةر الدنية ىذه هنية هف أنفةسية سةفنفى كأف شدة البرد كشدة الحر  , الزهيرير

نية لتدعك اهلل سبحةنو أف ال يعيدىة ا  , ك  نتفع بية, كلكال ذلؾ لهة اي  بعدهة طفات هرات
 .   (5)فيية

                                                 

( , كاإلهػػةـ ابػػف هةجػػو فػػي ُِٓأخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب صػػفة جيػػنـ , بػػةب هنػػو , بػػرقـ ) (ُ)
 ( , كبلىهة , عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .َِّْسننو , كتةب الزُّىد , بةب ذكر الشفةعة , برقـ )

قػةؽ , بػػةب صػػفة الجنَّػة كالنَّػػةر , بػػرقـ هتفػؽ عميػػو ؛ أخرجػػو اإلهػة (ِ) ـ البخػػةرم فػػي صػحيحو بنحػػكه , كتػػةب الر 
( , كبلىهة عف ُِّ)ّْٔ( , كاإلهةـ هسمـ بمفظو , كتةب اإليهةف , بةب أىكف أىؿ النَّةر عذابةن , برقـ )ُٔٓٔ)

 سي دنة النعهةف بف بشير رفي اهلل عنيهة .
الجنَّػة كصػفة نعيهيػة كأىميػة , بػةب فػي شػدة حػر نػةر جيػنـ كبيعػد أخرجو اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتػةب  (ّ)

 ( .ِْٖٓ)ّّقعرىة , عف سي دنة سهرة بف جندب رفي اهلل عنو , برقـ )
( , كأخػػرج بعفػػو اإلهػػةـ ابػػف هةجػػو فػػي سػػننو , كتػػةب ُُّْأخرجػػو اإلهػػةـ أبػػك يعمػػى فػػي هسػػنده , بػػرقـ ) (ْ)

 كبلىهة عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو .( , ِّْْالزُّىد , بةب ذؾ الشفةعة , برقـ )
 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ يسير.ِٕٗ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ٓ)
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: قةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى  قةؿرفي اهلل عنو كعف ابف هسعكد   
كؿ زهةـ سبعكف ألؼ هع , لية سبعكف ألؼ زهةـ  ؛ ؤتى بجينـ يكهاذيي »:  سمـآلو ك 

 . (1)«همؾ يجركنية
ف الكةفر ليجر» : السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو   يف يكـ القيةهة لسةنو في سج   كا 

  . (2)«يتكاطؤه النةس
ؤتى يي »:  قةؿ سمـكعف أنس رفي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كعمى آلو ك 

, ثـ يقةؿ: ية  صبية النَّةرصبغ في فيي  ؛يكـ القيةهة  النَّةربأنعـ أىؿ الدنية هف أىؿ 
,  : ال كاهلل ية رب فيقكؿ ؟ ؟ ىؿ هر بؾ نعيـ قط ىؿ رأيت خيران قط؛ ابف آدـ 

, فيقةؿ  الجنَّةفيصبغ صبية في ,  الجنَّةكيؤتى بأشد النةس بؤسةن في الدنية هف أىؿ 
ية : ال كاهلل  ؟ فيقكؿ ؾ شدة قط؟ ىؿ هرت ب ىؿ رأيت بؤسةن ؛ لو: ية ابف آدـ 

  . (4)(3)«رب
 رؤية اهلل تعالى :

 الجنَّةكردت أحةديث عديدة ايستدؿ بية عمى إثبةت أف الهؤهنيف كالهتقيف في 
جهع الدارقطني طرؽ األحةديث الكاردة في رؤية اهلل يركف كجو ربيـ الكريـ , كقد 

بعية ابف القيـ في حةدم األركاح فبميت تت, ك  تعةلى في اآلخرة فزادت عمى العشريف
عندم سبعة  : , كأسند الدارقطني عف يحيى بف هعيف قةؿ الثبلثيف كأكثرىة جيةد

 . (5)في الرؤية صحةح عشر حديثةن 

                                                 

, عػػف  جيػػنـ بػػةب شػػدة حػػر نػػةر , كصػػفة نعيهيػػة كأىميػػة الجنَّػػة صػػحيحو , كتػػةب فػػي سػػمـهأخرجػػو اإلهػػةـ ( ُ)
 . (ِِْٖ) برقـسي دنة عبداهلل بف هسعكد رفي اهلل عنو , 

ژ ژ ڑ   ڑ ک ژ  : بػػةب قػػكؿ اهلل عػػز كجػػػؿ, البييقػػي فػػي كتػػةب البعػػث كالنشػػكر اإلهػػةـ أخرجػػو ( ِ)

, عػػػػػػف سػػػػػػي دنة عبػػػػػػداهلل بػػػػػػف   ژک ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ ں ک
 بػػف عهػػرسػػي دنة عبػػداهلل  هسػػند , أحهػػد فػػي هسػػنده بمفػػظ هقػػةرباإلهػػةـ ك ,  (ٕٔٓبػػرقـ )عهػػر رفػػي اهلل عنيهػػة , 

 . (ُٕٔٓبرقـ ) رفي اهلل عنيهة ,
,  النَّػةربةب صبغ أنعػـ أىػؿ الػدنية فػي  , النَّةرك  الجنَّةصفة القيةهة ك صحيحو , كتةب في  سمـهأخرجو اإلهةـ ( ّ)

 . (َِٕٖ)  برقـعف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو , 
 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ يسير .ٖٓالفكز كالبشرل , ص) (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّْْ/ُّالبخةرم , )فتح البةرم شرح صحيح ( ٓ)
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آؿ بةعمكم بذكرىة في ىذه  السَّةدةعمهةء  كهف األحةديث الثةبتة التي اىتَـّ 
 سألة :ػػاله

ربنة ىؿ نرل ؛ : ية رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة رفي اهلل عنو أف أنةسةن قةلكا 
: ال ,  قةلكا «؟نعـ ؛ ىؿ تفةركف في رؤية القهر ليمة البدر»:  ؟ فقةؿ يـك القيةهة

:  قةلكا: ال , قةؿ «؟ ىؿ تفةركف في رؤية الشهس ليس دكنية سحةب»:  قةؿ
 .(1)«فإنكـ تركنو كذلؾ»

عمى آلو : قةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  كعف صييب رفي اهلل عنو قةؿ 
:  ؟ فيقكلكف : تريدكف شياةن أزيدكـ يقكؿ اهلل تعةلى الجنَّة الجنَّةإذا دخؿ أىؿ »: سمـك 
كشؼ فيى »:  , قةؿ «!؟النَّةركتنجينة هف  الجنَّةألـ تدخمنة  !؟ كجكىنةتبيض  ـٍ ألى 

 : ثـ تبل ىذه اآلية «إلييـ هف النظر إلى ربيـ اةن أحبَّ فهة أعطكا شي؛ الحجةب 
ژ ٻ ٻ ٻ ٻژ

(2)
 
(3)(4) .   

أكمنػة نػرل اهلل هخميػةن بػو يػـك  ؛ : ية رسػكؿ اهلل : قمت عف أبي رزيف العقيمي قةؿك  
ألػػيس  ؛ يػػة أبػػة رزيػػف»؟ قػػةؿ  : كهػػة آيػػة ذلػػؾ فػػي خمقػػو قمػػت , «نعػػـ» : ؟ قػػةؿ القيةهػػة

إنهػػة ىػػك  ؛ فػػةهلل أعظػػـ»:  قػػةؿ , : بمػػى قمػت «؟ كمكػـ يػػرل القهػػر ليمػػة البػػدر هخميػػةن بػػو
 . القهر: يعني  ؛ (5)«خمؽ هف خمؽ اهلل عز كجؿ

ػػػبلةكقػػػةؿ عميػػػو  , نزلػػػكا فييػػػة بففػػػؿ  إذا دخمكىػػػة الجنَّػػػةإٌف أىػػػؿ »:  السَّػػػبلـك  الصَّ
ز بػرً , كيي  فيزكركف رٌبيػـ ؛ , ثـ يؤذف ليـ في هقدار يـك الجهعة هف أيةـ الدنية أعهةليـ

 , , فتكفػع ليػـ هنػةبر هػف نػكر الجنَّػة, كيتبدل ليـ في ركفة هف ريةض  ليـ عرشو
كيجمػس  , , كهنةبر هف ذىب كهنةبر هف ففػة , كهنةبر هف زبرجد كهنةبر هف يةقكت

                                                 

, عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو  الصَّبلةصفة  كتةب البخةرم فيأخرجو اإلهةـ  هتفؽ عميو ؛( ُ)
 , بػةب هعرفػة طريػؽ الرؤيػة , اليهػةفصػحيحو , كتػةب ا فػي سػمـهاإلهةـ ك ,  (ُْٖٓ)  بةب ففؿ السجكد برقـ, 

 . (ِٖٔٗ)ُٔ) برقـعف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو , 
  ( .ِٔسكرة يكنس , اآلية رقـ ) (ِ)
,  بةب إثبةت رؤية الهؤهنيف فػي اآلخػرة ربيػـ عػز كجػؿَّ  , اإليهةف صحيحو , كتةب في سمـه أخرجو اإلهةـ( ّ)

 . (ُُٖ)ِٕٗ) برقـعف سي دنة صييب رفي اهلل عنو , 
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٕ, ص) الفكز كالبشرل (ْ)
أخرجو اإلهةـ أبك داككد في سننو , كتةب السُّنَّة , بةب في الرؤيػة , عػف سػي دنة أبػي زيػف رفػي اهلل عنػو ,  (ٓ)

 ( .ّْْٕبرقـ )



131 

 

كهػػػػة يػػػػركف أصػػػػحةب , عمػػػػى كثبػػػػةف الهسػػػػؾ كالكػػػػةفكر  -كهػػػػة فػػػػييـ أدنػػػػى  -أدنػػػػةىـ 
 . (1)«هنيـ هجمسةن  الكراسي بأففؿى 

, فػػػػي دار  : النظػػػػر إلػػػػى كجػػػػو اهلل الكػػػػريـ كأعظػػػػـ النعػػػػيـ كأففػػػػمو كأجمُّػػػػو كأكهمػػػػو
حسػػػػةنو كك  اهلل عمينػػػػة بػػػػذلؾ ففػػػػمو ككرهػػػػو هػػػػفَّ ,  كالنعػػػػيـالكراهػػػػة  ,  ةالػػػػد ين, كجػػػػكده كا 

 . (2)إنو أرحـ الراحهيف ؛ يف برحهتوسمهكأحبةبنة كاله
  

                                                 

( , ِّٗٓأخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب صػػفة الجنَّػػة , بػػةب هػػة جػػةء فػػي سػػكؽ الجنَّػػة , بػػرقـ ) (ُ)
( , كبلىهػػة عػػف سػػي دنة أبػػي ىريػػرة ّّْٔفػػي سػػننو , كتػػةب الزُّىػػد , بػػةب صػػفة الجنَّػػة , بػػرقـ ) كاإلهػػةـ ابػػف هةجػػو
 رفي اهلل عنو .

 ( , هرجع سةبؽ .ُِّسبيؿ االد كةر , ص) (ِ)
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: منيجيم في االستدالل العقمي عمى العقائد ؛ وفيو ثماثة  الثَّالثالمبحث 
 مطالب :

لالمطمب    اإللييَّات: االستدالل عمى  األوَّ
 النُّبوَّات: االستدالل عمى  الثَّانيالمطمب 
  السَّمعيَّات: االستدالل عمى  الثَّالثالمطمب 
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لالمطمب     : اإللييَّات: االستدالل العقمي عمى  األوَّ
ثبت فيي  ؛ كالعقؿ ةلنَّقؿعمى العقةاد برحهو اهلل تعةلى األشعرم  اإلهةـ استدؿَّ   

هف أكصةؼ اهلل كاالعتقةد برسمو كاليـك اآلخر كالهبلاكة  السُّنَّةهة كرد في الكتةب ك 
العقمية كالبراىيف الهنطقية عمى صدؽ هة  ةألدلَّةيستدؿ بك ,  كالحسةب كالعقةب كالثكاب

فيك ال يتخذ هف  ؛ بعد أف أكجب التصديؽ بية  كهة ىي نقبلن  السُّنَّةجةء في الكتةب ك 
كىهة عمى النصكص ليؤكلية أك يهفي ظةىرىة  , بؿ يتخذ العقؿ خةدهةن  العقؿ حى

كقد استعةف في سبيؿ ذلؾ بقفةية فمسفية كهسةاؿ عقمية  , لظكاىر النصكص يؤيدىة
 : , كالسبب في سمككو ذلؾ الهسمؾ العقمي خةض فيية الفبلسفة كسمكية الهنةطقة

 , فةختةر طريقتيـ في االستدالؿ لعقةاد القرآف ى الهعتزلةإل و كةف هنتسبةن أنَّ  -   
, كلـ يسمؾ طريقتيـ في فيـ نصكص القرآف  سمؾ الهنةطقة كالفبلسفة؛ كىك هى 
 . كالحديث
؛ فتبع طريقتيـ في االستدالؿ  ؛ عمى الهعتزلة كهعةرفتيـ ل لمرد  أنو تصدَّ   -  

 . مييـليقطع حجتيـ كيفحهيـ بهة في أيدييـ كيرد حجتيـ ع
, ككثير ىؤالء  عمى الفبلسفة كالقراهطة كالبةطنية كايرىـ ل لمرد  أنو تصدَّ   -  

 . فبلسفة ال يقطعيـ إال دليؿ العقؿ, كهنيـ  ال يقنع إاٌل بةألقيسة الهنطقية
,  (السُّنَّةية )نصكص الكتةب ك النَّقم ةألدلَّةاالستدالؿ عند األشةعرة يككف بك      

ية كالعقمية عندىـ يؤيد كؿ هنيهة النَّقم ةألدلَّةف ؛ العقمية عمى كجو التعةفد ةألدلَّةكب
 , الثةبت الصريح كالعقؿ الصحيح ال يتعةرفةف النَّقؿفيـ يركف أف  ؛ اآلخر

 السُّنَّةلمكتةب ك  يكف خطةبيـ إلى هخةلفييـ الذيف ال يقيهكف كزنةن كاألشةعرة عندهة يكج  
, كذلؾ يككف فقط في هجةؿ االستدالؿ في  يةالنَّقمالعقمية عمى  األدلَّةهكف , فإنيـ يقد  

كةلدىرييف  ؛ يـ يركف أف الهراد ىك الرد عمى الهخةلفيفألنَّ  ؛ العقميَّةتالعقةاد في بةب 
ف ال يركف ك , فيؤالء الهخةلف كالثنكية كأىؿ التثميث كالهجسهة كالهشركيف كنحكىـ

العقمية عمى اإليهةف بةهلل كأف القرآف كبلـ  األدلَّة, إال بعد إقةهة  السُّنَّةحجية لمقرآف ك 
 . (1)بف عبد اهلل ىك رسكؿ اهلل هحهَّداهلل كأف 

                                                 

ػد عبػد العػةؿ : كتبػوهف هقةؿ بعنػكاف : هػف هػنيج األشػةعرة , (ُ) ,  إعػداد البةحػث: هنتصػر الخطيػب, ك هحهَّ
 كىك هف هكقع هركز أبي الحسف األشعرم لمدراسةت كالبحكث العقدية عمى الشبكة العنكبكتية .



133 

 

فةتكاالستدالؿ العقمي عمى إثبةت  كاجبية كجةازىة كهستحيمية هأخكذ  اإللييَّة الص 
هةهف لفظة التكحيد : )ال إلو إال اهلل( كعف ذلؾ يقكؿ   ىذا: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

فةت: أف ان مـ هکرر ؛ كقد عي   , أربعكف ةكأفدادىة الهستحيم الكاجبة لو تعةلى الص 
: إحدل  فةلهجهكع , أك ترکو فكه: فعؿ كؿ ه كىك ؛ : كاحد في حقو تعةلى زكالجةا

 ة سبؽ في كمهة )ال إلو إال اهلل(هک ةيية هجهكعكىي بجهيع هعةن , كأربعكف عقيدة
, كافتقةر كؿ هة عداه  تعةلى بةالستينةء عف كؿ هة سكاه دٍلهشتهؿ هعنةىة عمى انفراا

 . إليو تعةلى
,  لخمقوهخةلفتو , ك  عف ايره يستمـز كجكب كجكده كقدهو كبقةاو ىتعةل فةستينةؤه
: سمبية  . كاألربع : نفسية كاجبة هنية األكلى.  صفةت س, فيذه خه كقيةهو بنفسو

 . : عشر فهجهكعية , , هعمكهة ههة سبؽ : خهس هستحيمة . كأفدادىة كاجبة
كالبصر  السَّهعفيجب لو  ؛ كةلصهـ كالعهى كالبكـ ؛ كيستمـز تنزييو عف النقةاص

ثبلث  ؛ , فيذه ست صفةت كاجبة ةن ههتكم ان بصير  كيجب أف يككف سهيعةن  , كالكبلـ
ىذه  , بؿ هذككرةهعمكهة , هستحيمة  ت, كأفدادىة س , كثبلث هعنكية هنية هعةني

 . فجهكعية اثنتة عشرة صفة , أفداد الهعةني الثبلث
 .ركو كجكب فعؿ شيء هف الههكنةت أك ت: عدـ  كيستمـز ذلؾ االستينةء

فةعمـ تكهف ىنة   فكهفعؿ كؿ ه زىي جكاك  ؛ الكاحدة الجةازة في حقو تعةلى الص 
 . : ثبلث كعشركف فةلهجهكع , كبفهية إلى هة قبمية كتركو
رادتو كعمهو ككجكب  , كعهـك قدرتو تقةر كؿ هة عداىة يستمـز كجكب حيةتوكاف كا 
ةف هستحيمة ثه, كأفدادىة  صفةت هةفكىذه ث ةن ,, عةله , هريدان ران , قةد ةن يككنو ح
مبيَّةكيستمـز كجكب كحدانيتو التنزييية  ة ,هعمكه ,  , كفدىة الهستحيمة الهعمكهة الس 

 . ةف عشرةه: ثع , فةلهجهك  الست عشرةةف إلى ه, يف فيهة اثنتةف
فةتاستينةؤه تعةلى هف أف الذم استمزهو  : كالحةصؿ , كهة  كعشريف ةن : ثبلث الص 

, كهجهكع ذلؾ كىك إحدل  كهة ىك كافح ؛ عشرة ةفه: ث استمزهو االفتقةر إليو هنية
تأثير , كعدـ  ككجكب حدكث العةلـ ؛ كاستمـز اير ذلؾ , کهة سمؼ ة ؛عقيد كأربعكف

نهة الهقصكد ىنة كهة ىك هذككر في هحمو ؛ شيء هف الههكنةت : ذكر هة يتعمؽ  , كا 
فةتب ف كقع فيو تکرير , فميعمـ ذلؾ ةلص   . فيك لمطةلب الرااب تقرير ؛ كا 
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,  ةؿ تمؾ الكمهة الشريفة عمى عقةاد اإليهةف الكاجبة لو تعةلىهفقد ظير اشت
يب  جت     حت     خت   مت   چ  : كلو تعةلىثؿ األهر في ق, كليهت فمينتبو لهعةنيية طةلب النجةة

 . (2)((1)چىت 
ػػػفةتكهقتفػػػى ألكىيتػػػو تعػػػةلى أف يكػػػكف لػػػو الكهػػػةؿ الهطمػػػؽ فػػػي كػػػؿ  , هػػػع  الص 

هػة أى , كالهكجػكد الهكجكد  تنزييو تعةلى عف هشةبية الهخمكقةت ؛ فيك ثىػر , إهػة هػؤث ر كا 
فػػةلحؽ سػػبحةنو كتعػػةلى هػػؤث ر فػػي الكػػؿ كالكػػؿ أثػػريه , فيػػك  ؛كالهػػؤث ر أشػػرؼ هػػف األثػػر 

هػة ههكػف , فةلكاجػب أعمػى كأشػرؼ هػف  أعمى هف الكؿ , كأيفةن الهكجكد إهػة كاجػب كا 
 الههكف , فةلحؽ سبحةنو كتعةلى ىك الكاجب لذاتو , فيك أعمى هف الكؿ .

هة ال يككف كذلؾ , كالكةهؿ عمى    اإلطبلؽ كأيفةن الهكجكد إهة كةهؿ هطمؽ كا 
أعمى درجة ههف ليس كذلؾ , كاهلل سبحةنو كتعةلى ىك الكةهؿ بةإلطبلؽ , فكةف 
أعمى عمى الكؿ , ككذا القكؿ في كهةؿ العمـ , ككهةؿ القدرة , ككهةؿ الحيةة , 

ككهةؿ الرحهة , كقس عميية نظةارىة , فثبت أنو  ]الكجكد[ , ككهةؿ الدكاـ , ككهةؿ
 . (3)لهكجكدات في الهراتب العقميةع اسبحةنو كتعةلى أعمى هف جهي

 
فاتأواًل :   الواجبة : الصِّ

فات  : وىي : النفسيَّة الصِّ
 الوجود :

كر كالتسمسؿ , كههة ايستدؿ بو هف الدليؿ العقمي عمى كجكد اهلل تعةلى دليبل الدَّ 
هةبيهة  كقد استدؿَّ  فة ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ كجد الهعنى أنو عز كجؿ ك فقةؿ : ) الص 

, ككؿ  لكجكب افتقةر هة سكاه إليو ؛ كال أبدان  فبل يقبؿ العدـ أزالن  ؛ لذاتو ال لشيء آخر
الَّ  , هف كةف كذلؾ ال يككف إال كاجبةن  : تكقؼ الشيء عمى  كىك؛  لـز الدكر كا 

و لك تكقؼ شيء عمى الهتكقؼ عميو ألنَّ ؛  , كىك بةطؿ في األشيةء الهتكقؼ عميو
( أإذا تكقؼ ) هثبلن  ؛ الهكقكؼ عمى الهكقكؼ هكقكؼ ألفَّ ؛  لـز تكقفو عمى نفسو

                                                 

  ( .ُٗسكرة هحهَّد , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِّْشرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , ص) (ِ)
 , هرجع سةبؽ .( ِْص) , ( الفكز كالبشرلّ)
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ذا تكقؼ عمى نفسو  ؛ تكقؼ كؿ هنيهة عمى نفسو ( لـزأ)عمى )ك( ك )ب( عمى  كا 
: ترتيب أهكر يككف كجكد  كىك؛ , أك التسمسؿ  لـز تقدهو عمى نفسو كىك هحةؿ

ؿالجزء  ىكذا إلى اير نيةية  الثَّةلثإلى  الثَّةنيككجكد ,  الثَّةنيهف  هنية هستفةدان  األكَّ
 . (1)(ةؿ أيفةن هحكىك 

بمػػت فطرتيػػة عمػػى أف لكػػؿ هصػػنكع صػػةنع كلكػػؿ هخمػػكؽ  كعمػػى كػػؿ  فػػإفَّ  الخميقػػة جي
ۇئ )خػػػةلؽ ؛ فبلبػػػد ليػػػذا الكػػػكف هػػػف خػػػةلؽ قػػػدير حكػػػيـ عمػػػيـ كلػػػذلؾ قػػػةؿ تعػػػةلى : 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ), كقػػةؿ تعػػةلى :   (2)(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 .(3)( ۆ
في فطرة كؿ إنسةف كشكاىد القرآف هة ييني عف إقةهة البرىةف , كالحةصؿ : أف 

 كفي ىذا كفةية لهف أراد اهلل بو اليداية .
(4)قػػةؿ رجػػؿ لجعفػػر الصػػةدؽك 

: هػػة الػػدليؿ عمػػى اهلل كال تػػذكر لػػي  رفػػي اهلل عنػػو 
: عصػفت  , قػةؿ : نعػـ : ىػؿ ركبػت البحػر؟ قػةؿ , فقػةؿ لػو؟ ـ كالعرض كالجكىرالعةلى 

: فيػػػؿ انقطػػػع رجػػػةؤؾ هػػػف الهركػػػب  , قػػػةؿ : نعػػػـ حتػػػى خفػػػتـ اليػػػرؽ؟ قػػػةؿبكػػػـ الػػػريح 
,  : نعػػـ ؟ قػػةؿ هػػف ينجيػػؾ َـّ نفسػػؾ أف ثىػػ : فيػػؿ تتبعػػت , قػػةؿ : نعػػـ كالهبلحػػيف؟ قػػةؿ

ژ ڀڀ  پ پ پ پ    ژ : , قػػةؿ اهلل تعػػةلى : فػػإف ذاؾ ىػػك اهلل تعػػةلى قػػةؿ
(5)

 مئ حئ ژ , 

ژ حب جب يئ ىئ
(6)

 
(7)

 . 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ٕٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 . (ٕٖية رقـ )اآل,  زخرؼ( سكرة الِ)
 . (َُية رقـ )اآل,  إبراىيـ( سكرة ّ)
 , لميجػرة( َٖ)كلػد سػنة  , زيف العةبديف بف الحسيف السػبطعمي البةقر بف  هحهَّدهةـ جعفر الصةدؽ بف اإل(   ْ)

هػػػنيـ  ؛ أخػػذ عنػػو جهةعػػة , كلػػػو هنزلػػة رفيعػػة فػػي العمػػػـ , كػػػةف هػػف أجػػبلء التػػةبعيف ,( ىػػػُْٖ)كتػػكفي عػػةـ
لػو أخبػةر هػع الخمفػةء هػف بنػي  , كلقب بةلصةدؽ ألنو لـ يعرؼ عنو الكذب قط , حنيفة كهةلؾ أبك  اإلهةهةف
كشػػػؼ », كرد ذكرىػػػة فػػػي  لػػػو )رسػػػةاؿ( هجهكعػػػة فػػػي كتػػػةب,  بػػػةلحؽ عمػػػييـ صػػػداعةن  ككػػػةف جرياػػػةن , العبػػػةس 
 «كفيػةت األعيػةف»تػرجـ لػو فػي  , لػده ككفةتػو بةلهدينػةهك  , إف جةبر بف حيةف قػةـ بجهعيػة : , يقةؿ «الظنكف

(ُ/َُٓ. ) 
 . (ٕٔية رقـ )اآل,  اإلسراء( سكرة ٓ)
 . (ّٓية رقـ )اآل,  النحؿ( سكرة ٔ)
 , هرجع سةبؽ . (ٖٓص) , الفكز كالبشرل (ٕ)
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فات مبيَّة الصِّ  : وىي : السِّ
 القدم :

هةكقد استدؿ , كىك ككنو ال ابتداء لكجكده  بةلدكر كالتسمسؿ  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
كدليؿ عقمي عمى إثبةت قدهو تعةلى فقةؿ : إف القدـ )بهعنى أنو أزلي الكجكد اير 

الَّ   الفتقر إلى هحدث كىكذا إلى أف يدكر أك يتسمسؿ , ككبلىهة هسبؽ بعدـ , كا 
 . (1)(الفهحة

 البقاء :
فةكلبلستدالؿ عقبلن عمى ىذه   هةيقكؿ  الص  ىػػ( : ُُُِ)ت ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ

هػػػة ثبػػػت قدهػػػو اسػػػتحةؿ  ألفَّ )البقػػػةء : ىػػػك اهتنػػػةع لحػػػكؽ العػػػدـ ؛ لكجػػػكده سػػػبحةنو ؛ 
هة ثبت قدهو استحةؿ عدهو( هعنةه أف هة أيثبت كجػكب ككنػو  ألفَّ , فقكلو : ) (2)عدهو(

قديهةن ال يهكف أف يطرأ عميو الفنةء ؛ إذ هف لـ يكف لػو بدايػة كيػؼ يصػح أف تكػكف لػو 
 . نيةية ؟!

 مخالفة الحوادث : 
هشػػةبيتو تعػػةلى لمحػػكادث , كقػػد  ـبيػػة العمهػػةء عمػػى عػػد ىنػػةؾ أدلػػة عقميػػة كثيػػرة اسػػتدؿَّ 

آؿ بػةعمكم فػي كتػبيـ نقػكؿ كثيػرة عػف ذلػؾ ؛ إذ كيػؼ أف يشػةبيو شػيء  السَّػةدةكةف لعمهةء 
هخةلفػة جهيػع الحػكادث ك  ,النظير في ذاتو كصفةتو كأفعةلو  تعةلى هعدـك كىك هف هخمكقةتو

ىػػػي عبػػػةرة عػػػف : سػػػمب الجرهيػػػة كالعرفػػػية كالكميػػػة كالجزايػػػة ؛ الهتنػػػةع أف يكجػػػد فػػػرداف 
 . (3)كلك كةف كذلؾ لكجد بينيهة تهةنع هتصفةف بصفةت األلكىية هطمقةن ,

كالهػػػراد هػػف تنزييػػػو سػػػبحةنو ؛  فػػبل يهكػػػف أف يكػػكف لػػػو صػػةحبة أك كالػػػد أك كلػػد 
كتعةلى عف الكالد كالكلد أنو لـ يحدثو ايره , كال انفصؿ عف ذاتو الهقدسػة ايػره , ىػك 

ػػػ هد الػػػذم لػػػـ يمػػػد كلػػػـ يكلػػػد , كلػػػـ يكػػػف لػػػو كفػػػؤان أحػػػد , ككػػػذلؾ تنزييػػػو عػػػف األحػػػد الصَّ

                                                 

  . (ٕٔص) , هصدر نفسوال (ُ)
  . (ٔٔص) , الفكز كالبشرل (ِ)
 , بتصرؼ يسير . هرجع سةبؽ ( ,ُْص), ثةت الرحهةنية ( النفّ)
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ذلؾ هف نتةاج طبةاع الهخمػكؽ الهتفػهنة لهيػؿ الشػيكة , كذلػؾ  ألفَّ الصةحبة ظةىر ؛ 
 . (2()1)ژڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ    ڤژ  س عنو البةرئ سبحةنو كتعةلى فػة تقدَّ ههَّ 

هػف حيػث ؛ كعمى التحقيؽ هة ييعمىػـ عمػـ العػةلهيف بػو سػبحةنو عػز كجػؿ إال تمكيحػةن 
لػػػـ  : كهػػػف حيػػػث الجيػػػة قمنػػػة , عرفنػػػة اهلل : الكجػػػكد فهػػػف حيػػػث )ال إلػػػو إال اهلل ( قمنػػػة

فنخػػػةؼ عمػػػى , ؿ لػػػو حقيقػػػة إذ ال تعقُّػػػ؛ اهلل  ذات , كليػػػذا ال يجػػػكز الفكػػػر فػػػي نعرفػػػو
ر كال يػػػدخؿ تحػػػت ػفإنػػػو ال ينفػػػبط كال ينحصػػػ ؛ كالتشػػػبيوالفكػػػر فػػػي ذاتػػػو هػػػف التهثيػػػؿ 

نهة الفكر في صفةتو كأفعةلو كهخمكقةتو, الحد كالكصؼ   . (3)كا 
 كؿ هف خطر ببةلو أف اهلل سبحةنو كتعػةلى جسػـ هركػب فيػك عةبػد صػنـ كاعمـ أفَّ 

, كعبػةدة الصػنـ إنهػػة  كعبػػةدة الحػةدث الهخمػكؽ كفػػر , ؛ فػإف كػؿ جسػػـ حػةدث هخمػكؽ
نهة كةف هخمكقػةن , لككنو هخمكقةن ؛ كةنت كفران  , كهػف عبػد جسػهةن فيػك  لككنػو جسػهةن  ؛ كا 

, جهػػػةدان كػػػػةف  أك كبيػػػران كػػػةلعرش ؛ صػػػييران كػػػةف ذلػػػؾ الجسػػػـ كةلػػػذرة كػػػةفر بةإلجهػػػةع
قةن , هشػر  , لطيفةن كةف كػةليكل أك الهػةء أك كثيفػةن كػةلتراب ةإلنسةفكةلحجةرة أك حيكانةن ك

 . (4)ضكةف كةلشهس أك النجـك أك هظمهةن كةألر 
يكجػػب اإلشػػراؾ فػػي جهيػػع ؛ إذ أف التشػػبيو التشػػبيو ككهػػة يجػػب تنزييػػو تعػػةلى عػػف 

حقيقة الهشتبييف ىهة الييراف المذاف يجكز عمػى كػؿ كاحػد هنيهػة جهيػع  ألفَّ األحكةـ ؛ 
هػة جػػةز عمػى اآلخػػر فيقػـك هقةهػػو كيسػػد هسػده , كلػػك كػةف سػػبحةنو هشػبيةن بخمقػػو لجػػةز 

و يقتفػػي جػػكاز ككنػػو هحػػدثةن , فثبػػت أنػػو ألنَّػػعميػػو هػػة جػػةز عمػػى خمقػػو كىػػك هحػػةؿ ؛ 
(5)هعنى اآلية سبحةنو كتعةلى ال يشبو خمقو كال يشبيو خمقو كىك

 . 
 القيام بالنفس :

دؿ عميػػػو بػػػأدنى نظػػػر أف هقػػػةـ كاسػػػتينةؤه عػػػف كػػػؿ خمقػػػو ييػػػ قيةهػػػو تعػػػةلى بنفسػػػو 
األلكىية يقتفي الينى عف الخمؽ ؛ فكيػؼ لمخػةلؽ أف يكػكف هحتةجػةن لخمقػو ؟! ككػذلؾ 

ؿ لو كيؼ يحتةج لمهحدثةت كقػد أحػدثية كىػك قبػؿ إحػداثية انػي عنيػة ككنو قديهةن ال أكَّ 
هػػة؟! ؛ فمػػذلؾ يقػػكؿ  : )قيةهػػو بنفسػػو ؛ أم : بذاتػػو ؛ بهعنػػى أنػػو ال يفتقػػر  ًبٍمفًقٍيػػو العبلَّ

                                                 

  ( .ّسكرة الجف , اآلية رقـ ) (ُ)
 , هرجع سةبؽ . (ّٓص) , الفكز كالبشرل(ِ)
 , هرجع سةبؽ .( ْٗ) ص, ( الفكز كالبشرل ّ)
 ( .ٓٔص) الهصدر نفسو ,( ْ)
  . (ٖٔ) ص,  نفس الهصدر (ٓ)
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إلى هحػؿ كال هخصػص ؛ أم : هػؤثر كهكجػد ؛ إذ لػك افتقػر إلػى هحػؿ لكػةف ارفػةن , 
ػػػػفةتكالسػػػػتحةؿ قيػػػػةـ  الثبكتيػػػػة بػػػػو ؛ كػػػػةلعمـ كالقػػػػدرة كاإلرادة , أهػػػػة اسػػػػتينةؤه عػػػػف  الص 

 . (1)(الهخصص ؛ لكجكب كجكده كقدهو كبقةاو ذاتةن كصفةت
 الوحدانية :

العقمية التي ايستدؿ بية عمى كحدانيتو تعةلى دليبل التكارد كالتهةنع ,  األدلَّةهف 
هةكعف دليؿ التهةنع يقكؿ  ۋ ):  كلو تعةلىهةنع في قتال: )داللة  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

, كأراد  و لك كجد فرداف هتصفةف بصفةت األلكىيةألنَّ ؛  (2)ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
فبل يخمك حيناذ إهة أف تنفذ إرادتيهة هعة  , سككنوكاآلخر  هثبلن  ديأحدىهة حركة ز 

, ك اجتهةع الفديف إف فرض  ؛ الستحةلة تجزئ الفعؿ إف فرض االتفةؽ فتتنةقض
هة أف ال تنف االختبلؼ , كالبلـز بةطؿ فةلهمزـك  فيؤدم إلى عجزىهة إرادتيهة هعةن  ذ, كا 

مـ يكف ف ةجزان كاإللو ال يككف ع , إرادة أحدىهة فيؤدم إلى عجزىة فذ, أك ال تن كذلؾ
ىك اهلل الذم ليس كهثمو  بةلفركرة أف اإللو ال يككف إال كاحدان  ناذثبت حيف ؛ ةن يإل

 . (3)(شيء
تعػػةلى كاحػػد فػػي ذاتػػو كصػػفةتو كأفعةلػػو , كقػػد اسػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ الحبيػػب شػػي  كاهلل 

نػػو سػػبحةنو كتعػػةلى كاحػػد فػػي أفعةلػػو فػػةألهر إكأهػػة ) فقػػةؿ : عقػػبلن  بػػف عبػػداهلل العيػػدركس
هػة ههكػف ألفَّ ؛  ظةىر  , كالههكػف هػة عػداه , , فةلكاجػب ىػك ىػك الهكجكد إهة كاجب كا 

, فثبػت أف كػؿ هػة عػداه فيػك  يتصػؿ بةلكاجػب لػـ هػة ككؿ هػة كػةف ههكنػةن فإنػو ال يكجػد
درؾ نسػػػهة هػػػف تػػػ, كعنػػػد ذلػػػؾ  رفو كقيػػػره كقدرتػػػو كاسػػػتيبلاوػكهمكػػػو تحػػػت تصػػػ, همكػػػو 

 ىت مت             خت حت ژ : كيمكح لؾ شيء هػف حقػةاؽ قكلػو تعػةلى, ركااح أسرار قفةاو كقدره 

كلعػػػؿ  , (5)(إال هػػة ىػػػك ىػػك أك هػػػة ىػػك لػػػو , كتعػػرؼ أف الهكجػػػكد لػػيس البتػػػة (4)ژيت
,  لػـ يتصػؿ بةلكاجػب هػة فإنو ال يكجد كةف ههكنةن ككؿ هة االستدالؿ يكهف في قكلو : )

( ؛ رفو كقيػػره كقدرتػػو كاسػػتيبلاوػكهمكػػو تحػػت تصػػ, فثبػػت أف كػػؿ هػػة عػػداه فيػػك همكػػو 
                                                 

 ( .ٕٔالهصدر نفسو , ص) (ُ)
  ( .ِِسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ.ٕٔص), ( النفثةت الرحهةنية ّ)
 . (ْٗية رقـ )اآل,  القهر( سكرة ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ْٗص) , الفكز كالبشرل (ٓ)
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هػػة فػػي  ألفَّ صػرفةن فػػي همكػػو , كهمكػو كػػؿ هػة فػػي الكػكف ؛ كذلػؾ بإثبػػةت ككنػو تعػػةلى هت
الكػػكف ههكػػف أف يكجػػد كيهكػػف أف يعػػدـ , كال كاجػػب فػػي الكجػػكد يسػػتحيؿ عدهػػو ايػػر 

 اهلل تعةلى .
ف صةحبية في إثبةت ككنو البشرم كةفية بنفسية لك تهعَّ  اإلنسةفعمى كؿ  ففطرة ك 

كهة أحسب : ) الحدَّاديقكؿ اإلهةـ  ليس لو شريؾ في همكو عزَّ كجؿَّ ؛تعةلى كاحدان 
,  , تقفي عميو بذلؾ فطرتو التي فطره عميية يعقؿ إاٌل كىك هتأل و إلى إلوأف أحدان 

, كأخطأ هف  , أصةب في ذلؾ هف أصةب مؽ عمييةكتشيد لو بربكبيتو ًخٍمقىتيوي التي خي 
 . أخطأ كهة هف إلو اهلل العزيز الحكيـ

و كسه فهصنكعةتو سبحةنو    كاًتوة, كهخمكقةتو كهبتدعةتو التي هؤل بية أرفى
 : , كقد أجةد كأحسف القةاؿ الذم يقكؿ , كنةطقة لو بةلكحدانية شةىدة لو بةأللكىية

 أيػػػػػػػػػػة عجبػػػػػػػػػػةن كيػػػػػػػػػػؼ يىعصػػػػػػػػػػي اإللػػػػػػػػػػوى 
 

 أـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي الجةحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 كهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تحريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينة أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىدي  

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػيء لػػػػػػػػػػػػػػػػو آيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 )(1) . 

هةكقد استدؿ  شي  العيدركس بدليؿ عقمي هفيػد إلثبػةت صػفةت القػدـ كالبقػةء  العبلَّ
فإنو لػيس لكجػكده سػبحةنو ؛  ه عف كؿ حةدثً كأيفةن عبل كتفرد كتنزَّ ) كالكحدانية فقةؿ :
ؿ, بػػػؿ ىػػػك  كال لبقةاػػػو انتيػػػةء, كتعػػػةلى ابتػػػداء  كاآلخػػػر بعػػػد كػػػؿ  , قبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء األكَّ

و عبػةرة عػف تعةقػب ألنَّػ؛  عػةلى بقدرتػوالزهةف حةدث أحدثو ىك سػبحةنو كت ألفَّ ؛  شيء
,  , كالسػػهكات كاألرض كىػػي حةدثػػة بػػةف عمػػى كجػػكد الشػػهسكىهػػة هرتَّ , الميػػؿ كالنيػػةر 

ذا ثبػػت أنػػو القػػديـ كقبػػؿ كػػؿ شػػيء  كهػػة ترتػػب عمػػى الحةدثػػةت فيػػك حػػةدث كجػػب , , كا 
؛ الهتكحػػد , ةر , بػػؿ ىػػك الكاحػػد القيَّػػ ؛ إذ لػػيس هعػػو فػػد  يقيػػره فيعدهػػو اسػػتهرار بقةاػػو

كالشػػػػةهمة , كىػػػػي نفػػػػي التركيػػػػب عػػػػف الػػػػذات  ؛ ذك الكحدانيػػػػة الشػػػػةهمة لؤلحديػػػػة : أم
فةتلمكاحدية التي ىي نفي النظير في الذات ك   . كاألفعةؿ الص 

كىػك نفػي الجسػـ كالجػكىر كالعػرض عػف البػةرئ  ؛ عمـ سمب النقػةاض : فبةألحدية
 . سبحةنو كتعةلى

                                                 

( , ط ُِِ, هرجع سةبؽ , كاألبيةت ألبي العتةىية ؛ كهػة ىػي فػي ديكانػو ص) (ِّٓص) الدعكة التةهة , (ُ)
 ـ( .ُٖٔٗ-قَُْٔ: دار بيركت لمطبةعة كالنشر , )
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كبأنػػػػو , ريؾ ػكىػػػػك عػػػػدـ الشػػػػ؛ مكبيػػػػر الهتعػػػػةؿ عمػػػػـ إثبػػػػةت الكهػػػػةؿ ل : كبةلكاحديػػػػة
, كبةلكحدانيػػة افتقػػةر الخمػػؽ  مػػـ بةألحديػػة اسػػتينةؤه عػػف الخمػػؽ, فعي  الهكجػػد لمهكجػػكدات

,   (1) (, فةالسػتينةء الهسػتمـز لبلفتقػةر ىػػك هعنػى الكحدانيػة الهعبػر عنيػة بةأللكىيػػة إليػو

 . كجؿَّ  صفةتو عزَّ فسبحةنو كتعةلى كؿ هة في الكجكد دليؿ عميو كعمى كهةؿ 
 

 صفات المعاني :
ة ػدليؿ عمييػػػػر الػػػػػػة يمػػي ذكػكهػػػ, بلن ػػػػػػكقػػد تقػػدـ تفصػػيمية كذكػػػر االسػػتدالؿ عمييػػة نق

 بلن :ػعق
 الحياة :

, كالدليؿ عمى ذلؾ ثبكتية في كثير هف هكافع القػرآف صفةت الهعةني الحيةة  هف
تعػػةلى هنزىػػة عػػف النقػػةاص , يػػة صػػفة كهػػةؿ , كنقيفػػية نقػػص , كذاتػػو ألنَّ العزيػػز , ك 

ػػػفةتهمزكهػػػةت الحيػػػةة هػػػف العمػػػـ كالقػػػدرة كايػػػر ذلػػػؾ هػػػف  ألفَّ ك  ثةبتػػػة هلل تعػػػةلى ,  الص 
 .( 2)كتحقيؽ الهمزـك يستمـز تحقؽ البلـز

 القدرة :
اهلل  ألفَّ , ك  عهـك قدرتو لجهيع الههكنةت هف الجكاىر كاألعراضالقدرة تعني 

ث , ك صدكر الحةد كىك هة سكاه؛ كلو هصنكع حةدث , سبحةنو كتعةلى صةنع قديـ 
 ؛ أم و بنقيفيةف, كلك لـ يتصؼ بية لـز اتصة درةقعف القديـ إنهة يتصكر بطريؽ ال

هف الصنةعةت الحسية كتكىـ صدكرىة هف  , كهف رأل شياةن  , كىك هحةؿ : العجز
ك كثرة  يية عمى عدـ عقموبةلبد ىفقال قدرة لو , أك إنسةف  هيت ال استطةعة لو

عمى جهيع  و تعةلى قةدران نك ك:  أعني ؛ السُّنَّة, كىذا ىك هذىب أىؿ  يموجك  بةكتوا
 . (3) بقدرتو الهنعكتة بةلنعت السةبؽ , كككف جهيع الحكادث كاقعةن  الهقدكرات

لػػـ يكػػف فيهػػة  و قػػةدر , كال فكقػػو آهػػر كال زاجػػر كلهػػة لػػـ يكػػف اهلل تعػػةلى تحػػت قدرتػػ
هػػة القبػػيح  ألفَّ , كلػػـ يقػػبح هنػػو شػػيء ؛  شػػيء يحكػػـ بػػو جػػةبرلهػػةن , كال فػػي يفعمػػو ظة

                                                 

 ( .ْٖ, ص) نفسو( الهرجع ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 .الهرجع نفسو , نفس الصفحة ( ّ)
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و سبحةنو كتعػةلى جعػؿ الحكػـ فػي إيجػةب طةعتػو لمشػرع ألنَّ , ك  نوالحسف هة حسَّ ك حو قبَّ 
ال لمعقؿ ؛ هنػةن هنػو عمػى العقػبلء , فطةعتػو كعبةدتػو كجبػت بةلشػػرع ال بةلعقػؿ ؛ لقكلػو 

ژڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ : تعػػػػةلى 
 ائ ائ       ى ىژ تعػػػػةلى :, كقكلػػػػو  (1)

ژ ەئ    ەئ
, كلـ يقؿ : بعد العقؿ ؛ فبل عقكبة عمى هػف تػرؾ طةعتػو هػف العقػبلء  (2)

 إال بعد هجيء الشػرع .
لكف العقؿ ىك القةبػؿ لهػة جػةء بػو الشػػرع , كلػـ يػأت الشػػرع ههػة يحيمػو العقػؿ ؛ إذ 

كقفػػى فػػي قػد هفػى سػػبحةنو كتعػةلى بػةلخير فػػي سػةبؽ عمهػو لهػػف يشػةء لػو الخيػػر , 
ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵        ے ۓژ  سةبؽ عمهو بةلشػر لهػف يشػةء لػو الشػر ؛ لقكلػو تعػةلى :

 ژ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
عمػى  اإللييَّػةاهلل تعةلى أجػرل عةدتػو  ألفَّ ؛ (3)

أسبةبو كهسببةتو تينػةط بتمػؾ األسػبةب , كيتسػبب كقكعيػة إلييػة نظيػران لمصػكر الكجكديػة 
ف كةف الكؿ في الحقيقة إنهة ىك بقفةاو كقدره ؛ كهة يدؿ عمى ذلؾ قكلػو تعػةلى :  , كا 

ژ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ ژ
 (4)

لػػػػػػػييـ القتػػػػػػػؿ ؛ ,    فأسػػػػػػػند اهلل إلػػػػػػػييـ الرهػػػػػػػي كا 
كنفةىهػة عػنيـ بةعتبػةر الحقيقػة اإليجةديػة ؛ إشػةرة إلػى أنػو بةعتبةر الصكرة الكجكديػة , 

يجب عمينة رعةية الهقةهيف ؛ بأف نسند األفعةؿ إلى فةعمييػة صػكرةن ؛ لييهػدحكا أك ييػذهكا 
لػػى اهلل حقيقػػة هػػف حيػػث عجػػز العبػػد عػػف ذلػػؾ  بةعتبػػةر جريػػةف تمػػؾ الصػػكرة عمػػييـ , كا 

(5)كانفراد الحؽ تبةرؾ كتعةلى بو
 .   

هػػػػةالقدريػػػػة عقػػػػبلن يقػػػكؿ  عمػػػػىآؿ بػػػةعمكم  السَّػػػػةدةةء كفػػػي رد عمهػػػػ شػػػػي  بػػػػف  العبلَّ
الػػػذم ينفػػػػكف قػػػدرة الحػػػػؽ  : هػػػذىب القدريػػػػة فبلكأف يعتقػػػد بطػػػػ) عبػػػداهلل العيػػػػدركس : 
,  ؛ تخػػيبلن هػػنيـ أنيػػـ فػػركا بػػذلؾ عػػف نسػػبة القبػػيح إلػػى اهلل تعػػةلى كيثبتػػكف قػػدرة العبػػد

كىػػك أف يجػػرم فػػي همكػػو تعػػةلى هػػة ال ؛ كافمػت عػػف أنػػو يمػػزهيـ هػػة ىػػك أقػػبح هػػف ذلػػؾ 
 ألفَّ ؛  كعمػػػى أف نسػػػبة أفعػػػةؿ العبػػػةد إليػػػو تعػػػةلى ال يسػػػتمـز نسػػػبة القبػػػيح إليػػػو , يشػػػةء

وئ ژ و يتصػرؼ فػػي همكػو هػػة يشػػةء ألنَّػػ؛  الشػيء إنهػػة ىػك قبػػيح بةلنسػبة لفعمنػػة ال لفعمػو

                                                 

 .( ُٓٔية رقـ)اآلسكرة النسةء , ( ُ)
 . (ُٓية رقـ)اآلسكرة اإلسراء , ( ِ)
 . (ِِية رقـ )اآلسكرة الحديد , ( ّ)
 . (ُٕية رقـ )اآل( سكرة األنفةؿ , ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ٖٔص), ( الفكز كالبشرل ٓ)
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ژوئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
(1)

 )
(2)

أف  ف الحبيػب شػي  بكبلهػو ىػذا أنػو ال يهكػف, كقد بيَّ  
ال فكيػػػػػؼ يكػػػػػكف لػػػػػو الهمػػػػػؾ الهطمػػػػػؽ ,  يحصػػػػػؿ فػػػػػي الكػػػػػكف إال هػػػػػة شػػػػػةءه تعػػػػػةلى , كا 

 كالتصرؼ التةـ في هخمكقةتو ؟!
كأف )ثـ أردؼ الرد الحبيب شي  عمػى طةافػة فػةلة أخػرل ؛ كىػي الجبريػة فقػةؿ : 

و يمػـز عميػو أف ال ثػكاب كال عقػةب كال هػدح ألنَّ ؛  أيفةن  (3)هذىب الجبرية فبليعتقد بط
ر عمػػى الشػػيء هػػف كػػؿ كجػػو لػػـ يصػػدر هنػػو فعػػؿ ينسػػب إليػػو حتػػى الهجبىػػ ألفَّ ؛  ذـكال 

اهلل سػػبحةنو كتعػػةلى أسػػند األفعػػةؿ  اء أفَّ ريعة اليػػرَّ ػمػػـ هػػف الشَّػػكقػػد عي , يػػدار عميػػو حكػػـ 
ػحَّ التكسػط بػيف الهػذىبيف  كهدحيـ عميية تةرةن كذهيـ أخػرل, لعبةده  بػأف نظرنػة ؛ , فصى

, كهػػف حيػػث الحقيقػػة كلػػـ نػػنط بيػػة  نطنػػة بيػػة أحكةهػػةن أالصػػكرة ك إلػػى األفعػػةؿ هػػف حيػػث 
؛ كلػك قمنػة بهػذىب  (4) (كالطريػؽ الكافػح الجمػي, ىذا ىك العدؿ السػكم  ألفَّ ؛  أحكةهةن 

ؼ هػػف ال حػػكؿ لػػو كال قػػكة الجبريػػة لبطػػؿ العهػػؿ بكػػؿ األحكػػةـ التكميفيػػة ؛ إذ كيػػؼ ييكمَّػػ
في تصرفةتو , أعةذنة اهلل تعةلى هف هفبلت الفتف هة ظير هنية كهة بطػف فػي عةفيػة 

   . , آهيف 
 اإلرادة : 

تقدـ شرح هعنةىة في الهطمب  ص القدرة ببعض ههكةنتية ؛ كهةكىي صفة تخصُّ 
ؿ هةهف ىذا الفصؿ , كلبلستدالؿ عقبلن عميية يقكؿ  األكَّ هة أك : ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
كليس  , تقدـ بعض أفعةلو عمى بعض هع جكاز تأخيره يحكج إلى هرجح ؤلفَّ ف عقبلن 

نسبتية إلى جهيع األكقةت سكاء  ألفَّ ؛  , كال القدرة فإنو تةبع لمهعمـك؛ ىك نفس العمـ 
 , كالهكجد هف حيث ىك هكجد شأف القدرة التأثير كاإليجةد ألفَّ ك , فبل تخصص , 

:  أم ؛, كىي  ؛ لتكقؼ اإليجةد عمى الترجيح حح هف حيث ىك هرج  اير الهرج  
( أف يحلتكقؼ اإليجةد عمى الترج, كيقصد بقكلو : ) (5)(قديهة قةاهة بذاتواإلرادة 

                                                 

 . (ِّية رقـ )اآل,  األنبيةء( سكرة ُ)
 . (ٗٔص), الفكز كالبشرل  (ِ)
بريَّة أف النةس ال اختيةر ليـ في أفعةليـ يرل(   ّ) نهػة  , كال قدرة ليـ عمى أف ييي ػركا ههػة ىػـ فيػو شػيانة الجى , كا 

ا.ىػػػػ هقػػػػةالت  , كجعمػػػكا ىػػػػذا هطمقنػػػة فػػػػي جهيػػػع أفعػػػػةليـ يفعمكنػػػػو؛ فيػػػك الػػػػذم يفعػػػؿ بيػػػػـ هػػػة  األفعػػػةؿ هلل سػػػػبحةنو
 ( , هرجع سةبؽ .ّّٖاإلسبلهييف )

 . (ٗٔص), الفكز كالبشرل  (ْ)
  . ( , هرجع سةبؽ ْٕالنفثةت الرحهةنية , ص ) (ٓ)
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عداهةن بزهةف دكف زهةف أ ك هكةف دكف قدرتو تعةلى هتعمقة بكؿ الههكنةت إيجةدان كا 
فةإلرادة تخصص القدرة ببعض تمؾ الههكنةت , كهلل األهر  هكةف أك جية دكف جية ؛

  هف قبؿ كهف بعد .
  العمم :

و تعةلى اإللو ذك ألنَّ  ؛ حد   كالعمـ كهةؿ , ككهةؿ العمـ لو ليس لو الجيؿ نقص
أك نقص أك  و نسيةفه كال يصيب عمهى  و جيؿه فبل يهكف أف يسبؽ عمهى ؛ الكهةؿ الهطمؽ 

هةيقكؿ ؛  خطأ )كاعمـ أف الهكجكد إهة ىػ( : َٗٗشي  بف عبداهلل العيدركس)ت العبلَّ
هة أىثىر , كالهؤث ر أشرؼ هف األثر , فةلحؽ سبحةنو كتع ةلى هؤث ر في الكؿ هؤث ر كا 

هة ههكف فيك أعمى هف الكؿ , كأي ؛كالكؿ أثريه  فةلكاجب  ؛فةن الهكجكد إهة كاجب كا 
فيك أعمى هف  ؛ى ىك الكاجب لذاتو سبحةنو كتعةل أعمى كأشرؼ هف الههكف , فةلحؽ

 الكؿ .
هة ال يككف كذلؾ , كالكةهؿ عمى اإلطبلؽ ك    أيفةن الهكجكد إهة كةهؿ هطمؽ كا 

فكةف  ؛حةنو كتعةلى ىك الكةهؿ بةإلطبلؽ أعمى درجة ههف ليس كذلؾ , كاهلل سب
أعمى عمى الكؿ , ككذا القكؿ في كهةؿ العمـ , ككهةؿ القدرة , ككهةؿ الحيةة , 

فثبت أنو  ؛هةؿ الرحهة , كقس عميية نظةارىة كك , الكجكدككهةؿ الدكاـ , ككهةؿ 
, فبل يييب عنو  (1)(ع الهكجكدات في الهراتب العقميةسبحةنو كتعةلى أعمى هف جهي

 سبحةنو عز كجؿ , كعمهو هحيط بكؿ شيء .شيء في األرض أك في السهةء , 
فةتكعمهو تعةلى كاحد ال يتجزأ  كبةقي   ؛ إذ ال تكثػر فييػة كال عػدد كال تجػدد  الص 

نهة التكثر كالتعدد كالتجدد في الهعمكهةت فحسب .  , كا 
و سبحةنو كتعػةلى هختػةر ؛ فمػك لػـ يكػف عةلهػةن الهتنػع تكجػو قصػده  ؤلنَّ ف الثَّةنيكأهة 

بهعمػػـك كىػػك هحػػةؿ , كهػػف تأهػػؿ أحػػكاؿ الهخمكقػػةت , كتفكػػر فػػي تشػػريح  إلػػى هػػة لػػيس
األعفػػػةء كىياػػػة األفػػػبلؾ كالككاكػػػب كحركةتيػػػة , بػػػؿ تفكػػػر فػػػي نفسػػػو فقػػػط عمػػػـ عمهػػػةن 

هنظػـك  فركريةن حكهة هبدعية كاستحةلة صدكرىة هف عةجز , كهف جػكَّز صػدكر خػط  

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( ِْ( الفكز كالبشرل , ص)ُ)



144 

 

قػكؿ خةرجػةن كفػي تيػو الجيػؿ نف العكةف عف سى  عمى ترتيب هعمـك هف اير عةلـ بةلخط  
 .  (1)كالجةن 

 البصر : , السَّمع

سػػػهعو كبصػػػره تعػػػةلى ال يشػػػبيو فييهػػػة أحػػػد هػػػف هخمكقةتػػػو ؛ كهػػػة تقػػػدـ االسػػػتدالؿ 
بػػ)ككنيهة  ًبٍمفًقٍيػوي , كأهػة الػدليؿ العقمػي فيسػتدؿ الحبيػب عبػداهلل النَّقمعمى ذلؾ بةلدليؿ 

صفتي كهةؿ ككؿ هف تثبػت حيةتػو ؛ فػإف لػـ يتصػؼ بيهػة كػةف نةقصػةن , فػةهلل سػبحةنو 
كالبصػػػر ؛ فػػػةهلل سػػػبحةنو كتعػػػةلى هتصػػػؼ  ةلسَّػػػهعكتعػػػةلى حػػػي , ككػػػؿ حػػػي هتصػػػؼ ب

كالبصر , كهػف الهعمػـك بػديييةن أف كػؿ إنسػةف هتصػؼ بيهػة ؛ أعنػي : بػةلقكة ؛  ةلسَّهعب
ة كىهػػة صػػفتة كهػػةؿ , فكيػػؼ ال يتصػػؼ بيهػػة الخػػةلؽ , فػػإذا كػػةف الهخمػػكؽ هتصػػفةن بيهػػ

َـّ  كلك لـ يكف كذلؾ لـز كػكف الهخمػكؽ أشػرؼى  ,  (2)هػف الخػةلؽ كىػك بةطػؿ فػركرة( كأتػ
ذا ثبػت أف فقػدىهة ك إذف فيهة صفتة كهةؿ , كالكهػةؿ الهطمػؽ ال يكػ ف إال هلل تعػةلى , كا 

 السَّػػهعصػػفة نقػػص فكجكدىهػػة صػػفة كهػػةؿ , كبػػذلؾ ثبػػت ككنػػو تعػػةلى هتصػػفةن بصػػفة 
   كالبصر .

 الكمام : 
ىك نفس االستدالؿ عمى إثبةت تعةلى  وكبلهإثبةت ستدالؿ العقمي عمى الا

هةيقكؿ  كالبصر , كلذلؾ السَّهعصفتي  في سيةؽ كبلهو عف  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
ذلؾ صفة كهةؿ كعدهو  ؤلفَّ ف السُّنَّة)أهة ككف الحؽ هة ذىب إليو أىؿ صفة الكبلـ : 

استداللو العقمي ىذا في صفة الكبلـ ؛ فيجب اتصةفو بو كتنزييو عنو( بؿ إف  نقص
فةتينطبؽ حتى هع بةقي  هتصفةن بنقص هة ؛  يككف ؛ إذ ال يميؽ بةهلل تعةلى أف الص 

 . (3)أف تثبت لو صفةت هفةدة لصفةت الهعةنيتعةلى في حقو  ةؿفمذا استح
 

ــفات ــًا 1المعنويــة : وىــي كونــو تعــالى   الصِّ ــدًا 3 و,  ( قــادراً 2و, ( حي , ( مري
 ( متكممًا .7و , (وبصيراً 6, و (سميعاً 5و, (عالمًا 4و

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .َٕ-ٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َٕالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 الهصدر نفسو , نفس الصفحة . (ّ)
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ػػػػفةت ليؿ فػػػػي صػػػػفةت الهعػػػػةني ؛ إذ أفَّ كالػػػػدليؿ عمييػػػػة العقمػػػػي ىػػػػك نفػػػػس الػػػػدَّ   الص 
 . الهعنكية هأخكذة هف صفةت الهعةني بؿ هنسكبة إليية

 
فاتثانيًا :  فاتالمستحيمة : وىي ضد  الصِّ  السابقة : الصِّ

فةتكهعمـك أنو إذا ثبتت كجكب   الكاجبة بهختمؼ هة يدؿ عمى إثبةتية  الص 
فةتاستحةؿ كجكد فدىة هف   الهستحيمة , كىكذا .  الص 

 
فاتثالثًا :    الجائزة : وىي : أن يفعل ما يشاء أو ال يفعمو : الصِّ

هةلبلستدالؿ عقبلن عمى أنو يجكز في حقو تعةلى كؿ ههكف يقكؿ   العبلَّ
 نةظهة ن ذلؾ ثـ شةرحةن لو : ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 

 كػػػػػذا    ټفػػػػػي حقػػػػػو جػػػػػةز فعػػػػػؿ الههكنػػػػػة
 

 ليػػػػػػة كػػػػػػةف خيػػػػػػران ذاؾ أك فػػػػػػررا تػػػػػػرؾه  
كهثؿ جكاز فعمو  , وكفي حقو تعةلى فعؿ كؿ ههكف أك تر  عقبلن  زالجةا)  

عداهية أم ؛ في حقو ترکية الههكنةت جةاز عقبلن   سكاء ذلؾ الفعؿ ؛ : إيجةدىة كا 
 . أـ شر خير , كالترؾ
, كاقعة عمى  بةلنظر إلى ذاتية : أف أفعةلو تعةلى جةازةؽ كهذىب أىؿ الح 

: الثكاب كالعقةب  هثةؿ ذلؾ ؛ كالعدؿعمى كجو الهؤاخذة  , أك كجو اإلحسةف كالففؿ
, كاير ذلؾ  الجنَّة, كرؤية الهكلى الكريـ في  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  الرُّسؿكبعث 

فعؿ ذلؾ تففؿ هنو تعةلى  فأ, ك  وككف كال تر فبل يجب عميو فعؿ هه ؛ هف الههكنةت
و ال يندفع ألنَّ  ؛ ألحد عميو في استحقةؽ عمى الطةعة و ال حؽَّ ألنَّ ؛  عمى عبيده

 . ة أحدعبطة
 , كال أثر ليـ فيية , كليس لمعبد فيية إال االكتسةب قو تعةلىخمٍ  ة: فةلطةع كأيفةن 

 ؛ هف ثكاب أك عقةب فإنهة ىك جةاز في العقؿ ؛ ةرع كأخبر بو, ككؿ هة أتى بو الشَّ 
, أهة بعد هجياو فيك كاجب بةلشرع ال  كجكده كعدهو قبؿ هجيء الشرع حيص

( إشةرة وككف كال تر فبل يجب عميو فعؿ هه, كفي قكلو رحهو اهلل تعةلى : ) (1)(بةلعقؿ

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
 ( , بةختصةر , هرجع سةبؽ .ِّّ/ُ)
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فةتلهعنى  فعؿ ذلؾ تففؿ هنو تعةلى  فَّ أك الجةازة ؛ كهة تقدـ , كفي قكلو : ) الص 
 ( إشةرة إلى أف ذلؾ كمو ليس كاجبةن عميو , بؿ ىك بهحض ففمو عزَّ عمى عبيده

 . كجؿَّ 
ةالستحسػػةف تعػػةلى ال بعدلػػو نةشػػاةن هػػف  آؿ بػػةعمكم ذلػػؾ السَّػػةدةقػػد أثبػػت عمهػػةء ك 

؛ كهػػة أثبػػت ذلػػؾ عمهػػةء األشػػةعرة ؛ ففػػي العقيػػدة السنكسػػية الشػػييرة عنػػدىـ : العقمػػي 
يقػكؿ ,  (2)لمهعتزلػة ةن خبلفػ, ك  (1) )كأهة الجػةاز فػي حقػو تعػةلى ففعػؿ كػؿ ههكػف كتركػو(

هػػػة أف أفعةلػػػو  النقػػػةاص: )كيؤخػػػذ هػػػف تنزييػػػو عػػػف  شػػػي  بػػػف عبػػػداهلل العيػػػدركس العبلَّ
كأحكةهػػو ليسػػت ليػػرض كال لعػػكض , بػػؿ فعميػػة بهحػػض االختيػػةر ؛ إف أثػػةب بففػػمو 

ف عةقب فبعدلو (   ژوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ  كا 
(3)

 . 

 يفعػػؿ بعبػػػةده هػػة يشػػةء , كيحكػػػـ اهلل عمػػى أفَّ  السُّػػنَّةجهػػع أىػػػؿ أ : ) أيفػػةن كيقػػكؿ 
الخمؽ خمقو كاألهػر أهػره ؛ إذ لػك  ألفَّ هة يريد ؛ كةف ذلؾ أصمح ليـ أك لـ يكف ؛  فييـ

عذَّب جهيع هف في السهكات كاألرض لـ يكف ظةلهػةن ليػـ , كلػك أدخػؿ جهيػع الكػةفريف 
الخمػػػؽ خمقػػػو , كهػػػف تصػػػرؼ فػػػي همكػػػو كخمقػػػو ال يكػػػكف  ألفَّ لػػػـ يكػػػف هحػػػةالن ؛  الجنَّػػػة

 ظةلهةن .
ب الكػةفريف أبػدان , كىػك صػةدؽ ال عمػى الهػؤهنيف أبػدان , كيعػذ   لكف أخبر أنو ييػٍنًعـ 

يخمػؼ الهيعػػةد ؛ إذ لػيس عميػػو كاجػب هػػف هراعػةة صػػةلح , كال تعػذيب عػػةصو كال إثةبػػة 
ر هنػو الظمػـ فػي همكػو ؛ إذ ال يصػةدؼ لييػره همكػةن تصكَّ همكو , كال يي  الكؿَّ  ألفَّ هطيع ؛ 
عػػكضو , بػػؿ فعميػػة بهحػػض االختيػػةر ؛  إف أفعةلػػو كأحكةهػػو ليسػػت ليػػرضو كال ل , كأفَّ 

ف عةقب فبعدلو  . (5)((4)ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ أثةب فبففمو , كا 
  

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ْْههزكجة بشرحية , ص )العقيدة السنكسية الهسهةة : )أـ البراىيف( ,  (ُ)
هػة البػةجكرم عمػى الجػكىرة ص)ْْ/ُانظر الهمؿ كالنحؿ لمعبلهة الشيرستةني ص) (ِ) ( , ّٔ( , كشػرح العبلَّ

, لمبةحث عبداهلل هحهَّد جةر النبي , قػدـ  «الحسف كالقبيح بيف الهعتزلة كالسُّنَّة»كبحثةن خةصةن بيذا الهكفكع اسهو 
 ـ( .ُُٖٗ -ىػ َُُْهةجستير في جةهعة أـ القرل , بةلهدينة الهنكرة , )لنيؿ شيةدة ال

 , هرجع سةبؽ . (ٔٓص) , ( الفكز كالبشرلّ)
 . (ِّية رقـ )اآل( سكرة األنبيةء , ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٔ) ص , ( الفكز كالبشرلٓ)
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 : النُّبوَّات: االستدالل العقمي عمى  الثَّانيالمطمب 
فاتاًل : أوَّ   وىي أربع : الواجبة : الصِّ
 دق :الصَّ  

ةن ؛ إذ لك جةز فده كىك لمكاقع إيجةبةن كسمب الرُّسؿك  األنبيةءىك هطةبقة خبر 
ىك : عدـ هطةبقة الخبر الكاقع لجةز الكذب في خبره تعةلى ؛ الكذب ؛ الذم 

لتصديقو إيةىـ بةلهعجزة النةزلة هنزلة قكلو تعةلى : )صدؽ عبدم في كؿ هة يبمغ 
عندم( كتصديؽ الكةذب هف العةلـ بكذبو هحض الكذب , كالكذب عمى اهلل تعةلى 

 . (1) هحةؿ ؛ فهمزكهو كذلؾ
 :األمانة 

 كىي اتصةفيـ بحفظ اهلل سبحةنو كتعةلى ظكاىرىـ كبكاطنيـ هف التمبس بهنيي  
عنو كلك نيي كراىة عند بعض الهحققيف ؛ إذ لك جةز عقبلن أف يخكنكا لفعؿ هحـر أك 

اهلل  ألفَّ عنو هأهكران بو ؛  عنو هف حيث إنو هنيي   هكركه لجةز أف يككف الهنييُّ 
تعةلى أهرنة بةتبةعيـ في أقكاليـ كأفعةليـ كأحكاليـ هف اير تفصيؿ , كىك ال يأهر 

 . (2)ـ كال هكركهبهحرَّ 
 :بميغ التَّ  
يـ بمَّيكا جهيع هة أتكا بو هف عند اهلل كأيرسمكا لتبمييو لمعبةد ؛ اعتقةديةن أم : أنَّ  

ة كالتقصير في التبميغ كلك في قكَّ كعهميةن ؛ لئلجهةع عمى عصهتيـ هف كتهةف الرسةلة 
 أم : كأيهرت بتبمييو   (3)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)الخكؼ , قةؿ تعةلى : 

 . (5)كال شؾ أف كتهةف البعض ككتهةف الكؿ,  (4)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
 
 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُِّالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 الصفحة .الهرجع نفسو , نفس  (ِ)
 ( .ٕٔسكرة الهةادة , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ٕٔسكرة الهةادة , اآلية رقـ )(ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِّالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
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 :الفطانة 
أف يككف قةدران عمى نصرة هة يدعك  الداعي لمنةس إلى اهللعمى  أفَّ  فيية كاألصؿ

, كالفطةنة  ي الكهةؿاإلنسةنال ينةلية إال هف بمغ في درجة الكجكد  ةلنُّبكَّة, كأيفةن ف إليو
 . (1)فيجب أف يككف النبي هكصكفةن بية ؛ هف صفةت الكهةؿ

 
فاتثانيًا :   المستحيمة : وىي أربع : الصِّ

ػػفةتىػػذه  بهػػة سػػبؽ عيػػرؼ أفَّ  يػػة إف لػػـ تثبػػت لػػـز ألنَّ  ؛ يػػة قػػد أثبتيػػة العقػػؿكمَّ  الص 
قو اهلل تعػػةلى قػػد صػػدَّ  صػػةدؽ هػػع أفَّ  كػػكف الرسػػكؿ ايػػرى  : فهػػثبلن  ؛ الهيٍرًسؿً  القدح في

ؽ صػػد  هػػف يي  ألفَّ  ؛ ؿ ايػػر صػػةدؽ, يمػػـز أف يكػػكف الهرًسػػ بإظيػػةر الهعجػػزة عمػػى يديػػو
 . صةدؽ اير الصةدؽ فيك هثمو ايري 

ض هػػف , ككػػذلؾ الػػذم يفػػك   ككػػذلؾ الػػذم يػػأتهف ايػػر األهػػيف فيػػك ال يكػػكف أهينػػةن 
 , فيػذا يقػدح فػي حكهتػو طف أهر الدفةع كنشر الدعكة التي تحتةج إلػى الفطةنػةليس بف

. 
هػػػة ىػػػك فػػػرع عػػػف إثبػػػةت اإللػػػو إثبػػػةت الرسػػػةلة إنَّ  ف كيػػػؼ أفَّ كبيػػػذا يكػػػكف قػػػد تبػػػيَّ  

   . و ال يهكف أف نثبت الرسةلة إال بعد إثبةت هة سبؽ, كأنَّ  كصفةتو التي يتصؼ بية
فةتكبيذا يتبيف استحةلة فد  ػبلةالهذككرة عمػى أنبيػةء اهلل كرسػمو عمػييـ  الص   الصَّ

 .( البمادة 4 , ( الكتمان 3 ,( الخيانة 2 ,( الكذب ُ ؛ هف السَّبلـك 
   

فاتثالثًا :   الجائزة : وىي واحدة : الصِّ
ككػػػػذلؾ البيػػػػع , كقػػػػكع األعػػػػراض التػػػػي ال تػػػػؤدم لػػػػنقص ؛ كػػػػةلهرض الخفيػػػػؼ   

 كالشراء .
 
 

 

 

 

                                                 

(  , هرجع سػةبؽ , نقػؿ البةحػث هػف ايػر كتػب السَّػةدة ّٖـ ابف الحةجب الهةلكي , ص )شرح عقيدة اإلهة( ُ)
 يجد فية نصةن كافحةن في ذلؾ .آؿ بةعمكم في ىذا الهكطف ؛ ألنو لـ 
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 : السَّمعيَّات: االستدالل العقمي عمى  الثَّالثالمطمب  
لـ يجد البةحث فيهة بيف يديو هف الهراجع لمسةدة آؿ بةعمكم ذكران كافحةن  

هد ال تعت السَّهعيَّةتأف  في ذلؾ السبب , كلعؿَّ  السَّهعيَّةتلبلستدالؿ العقمي عمى 
اسهية ندرؾ أنية تعتهد عمى الدليؿ  أصبلن عمى الدليؿ العقمي بؿ بهجرد النظر إلى

ي استمـز السَّهعو إذا ثبت بةلبرىةف صدؽ الدليؿ ألنَّ , ك  السُّنَّةي هف الكتةب أك السَّهع
ـ االستدالؿ عمى صدؽ كايرىة , كقد تقدَّ  السَّهعيَّةتهف هنو إثبةت كؿ هة قةؿ بو 

 السَّهعيَّةتهف ذلؾ بةن كسنة , كبو يجب اإليهةف بكؿ هة قةلو ك ةي كتالسَّهعالدليؿ 
 كفقكـ اهلل تعةلى أفَّ  اعمهكا)قةؿ إهةـ الحرهيف الجكيني رحهو اهلل تعةلى : كالييبيةت ؛ 

لى هة يي  , كال يسكغ تقدير إدراکو سهعةن  درؾ عقبلن أصكؿ العقةاد تنقسـ إلى هة يي  درؾ كا 
لى هة يجكز إدراکو سهع كال يتقدر إدراكو عقبلن ةن سهع  .بلن كعق ةن ؛ كا 
تتقدـ عمى العمـ بكبلـ اهلل  الد يففكؿ قةعدة في   عقبلن درؾ إالَّ هة ال يي  ةفأهَّ  
, كهة  تستند إلى كبلـ اهلل تعةلى السَّهعيَّةتإذ  صدقةن ؛ككجكب اتصةفو بككنو  یتعةل

 . السَّهعفيستحيؿ أف يككف هدركو  ؛ يسبؽ ثبكتو في الترتيب ثبكت الكبلـ كجكبةن 
, كال  فيك القفةء بكقكع هة يجكز في العقؿ كقكعو هة ال يدرؾ إال سهعةن  كأهة  

كيتصؿ بيذا  , يجب أف يتقرر الحكـ بثبكت الجةاز ثبكتو فيهة اةب عنة إال بسهع
 القسـ عندنة جهمة أحكةـ التكميؼ كقفةيةىة هف التقبيح كالتحسيف كاإليجةب كالحظر

 . ةحةبكالندب كاإل
,  عميو شكاىد العقكؿ دؿفيك الذم ت ةن كسهع و عقبلن هة يجكز إدراك كأهة   

فيذا القسـ يتكصؿ إلى درکو  ؛ عميو ةن هكت العمـ بكبلـ اهلل تعةلى هتقد  كيتصكر ثب
ثبةت استبداد البةر  , كنظير ىذا القسـ إثبةت جكاز الرؤية كالعقؿ ةلسَّهعب  یتعةل م, كا 

فأهة ككف  ,الفبط الذم ذكرنةه  تحت, كهة فةىةىهة ههة يندرج  بةلخمؽ كاالختراع
 . ثبكتية الكعد الصدؽ كالقكؿ الحؽ ؽيالرؤية ككقكعية فطر 

كاثؽ بعقمو أف  ةلد يففيتعيف بعدىة عمى كؿ هعيف ب الهقد هةثبتت ىذه  فإذا  
, ككةنت  , فإف صةدفو اير هستحيؿ في العقؿ السَّهعيَّة األدلَّةينظر فيهة تعمقت بو 

ثبكت أصكلية كال في , ال هجةؿ لبلحتهةؿ في  قةطعة في طرقية ةالسَّهعيَّ  األدلَّة
 . وفبل كجو إال القطع ب فهة ىذا سبيمو ؛تأكيمية 
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ف   في  , كلـ يكف هفهكنية هستحيبلن  بطرؽ قةطعة السَّهعيَّة األدلَّةلـ تثبت  كا 
القطع , فبل سبيؿ إلى  , كلكف طريؽ التأكيؿ يجكؿ فييةةن , كثبتت أصكلية قطع العقؿ

ف لـ يكف  ي عمى ثبكتوالسَّهعالدليؿ  ثبكت هة دؿَّ  ف ييمب عمى ظنو؛ كلكف الهتدي   كا 
 ةن .قةطع
ف ك    لقفية العقؿ فيك هردكد قطعةن  ةن ةف هفهكف الشرع الهتصؿ بنة هخةلفكا 

, كال خفةء  , كال يتصكر في ىذا القسـ ثبكت سهع قةطع ف الشرع ال يخةلؼ العقؿأب
 . بو

 . (1), ال بد هف اإلحةطة بية السَّهعيَّةت فيذه هقدهةت 
 ةلد يففيتعيف بعدىة عمى كؿ هعيف ب الهقد هةإذا ثبتت ىذه فبهبلحظة قكلو : )

, فإف صةدفو اير هستحيؿ في  السَّهعيَّة األدلَّةكاثؽ بعقمو أف ينظر فيهة تعمقت بو 
قةطعة في طرقية , ال هجةؿ لبلحتهةؿ في ثبكت  السَّهعيَّة األدلَّةالعقؿ , ككةنت 

 يتفح لنة كيؼ نستدؿُّ  (أصكلية كال في تأكيمية ؛ فهة ىذا سبيمو فبل كجو إال القطع بو
ثبت الرسكؿ إذا ف ي أالسَّهع؛ إذ هصدر الدليؿ  السَّهعيَّةتبةلدليؿ العقمي عمى إثبةت 

ة لهسةاؿ ايبية سهعية كجب اإليهةف يَّ طعالق ةألدلَّةصدقو كأهةنتو , ثـ ثبت عنو ب
 ال تصةدؼ هستحيبلن في العقؿ . السَّهعيَّةتكالتصديؽ بكؿ هة يقكلو هةداهت تمؾ 





  

                                                 

اإلرشػػةد إلػػى قكاطػػع األدلَّػػة فػػي أصػػكؿ االعتقػػةد , لمعبلهػػة إهػػةـ الحػػرهيف عبػػدالهمؾ بػػف عبػػداهلل بػػف يكسػػؼ  (ُ)
ػػػد يكسػػػؼ هكسػػػى كعمػػػي ّٗٓىػػػػ( , ص)ْٖٕالجػػػكيني )ت :  ( , حققػػػو كعمَّػػػؽ عميػػػو كقػػػدَّـ لػػػو كفيرسػػػو د . هحهَّ

 ـ( , القةىرة , هصر .ََِِ -ىػ ُِِْ, ) ّخةنجي , طعبدالهنعـ عبدالحهيد , النةشر هكتبة ال
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 : آراؤىم في العقيدة ؛ وفيو ثماثة مباحث : الثَّالثالفصل 
لالمبحث   . اإللييَّات: آراؤىم في  األوَّ
رسال  النُّبوَّات: آراؤىم في  الثَّانيالمبحث   الصَّماةعمييم  الرُّسلوا 

 .  السَّمام
 . السَّمعيَّات: آراؤىم في  الثَّالثالمبحث 
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لالمبحث   ؛ وفيو مطمبان : اإللييَّات: آراؤىم في  األوَّ
لالمطمب   : آراؤىم فيما يجب في حق اهلل تعالى وما يستحيل وما يجوز . األوَّ
 : آراؤىم في صفات اهلل تعالى أسمائو والقضاء القدر . الثَّانيالمطمب 
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لالمطمب   : اهلل تعالى وما يستحيل وما يجوز: آراؤىم فيما يجب في حق  األوَّ
  تقديم :

ربو  سمـكالعبةدة البد هنية ؛ حتى يعبد اله الد يفالعقيدة الصحيحة التي بية قكاـ 
في  اإلنسةفو العقيدة كهكطنية القمب ىي التي تكج   ألفَّ عمى كجو هرفي كهقبكؿ ؛ 

يداـ نَّ الو , كهة اختمفت األهـ كدخمية اكؿ نكاحي حيةتو كبةلذات فيهة يدايف بو ربَّ 
قدىة كانحرافو عف الصكاب , فمذا ربى الرسكؿ صمى اهلل عتى الذاتي إال بعد فعؼ هي 

هةف النقي هف كؿ هة تبلهذتو هف الصحةبة عمى ارس اإلي سمـعميو كآلو كصحبو ك 
يشكبو ؛ فبيذا صةركا قةدة , لكؿ األهـ هف بعدىـ سةدة , انيرست تمؾ التربية 

 اإليهةنية في قمكبيـ ؛ فهة فةرقتيـ في شدة كال رخةء حتى القكا اهلل تعةلى عميية .
آؿ بةعمكم كايرىـ ىذه الهسألة كأشبةىية ؛ يقكؿ اإلهةـ  السَّةدةكقد أدرؾ  
فإذا  ؛ أكالن أف يصحح هقةـ التكحيد اإلنسةفيجب عمى )هلل تعةلى : رحهو ا الحدَّاد

 , كال كاير ذلؾ كالزكةة إف كةنت عميو كالصـك الصَّبلةأحكهو صحح الكاجبةت هف 
ت تتركو كتعطيو كأن , أتراؾ هف لو عميؾ ديف الـز يفعؿ هندكبةن قبؿ تصحيح الكاجب

 . (1)؟!( عةن بوشياةن هتبر  
ةدة آؿ بةعمكم فةألحسف أف يستعرفية البةحث اآلراء العقدية لمسَّ كلكي يستعرض 

 ؛ حتى تحصؿ الهكافقة كالهنةسبة . الثَّةنيحسب التقسيـ الذم سةقو في الفصؿ 
 

  

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُِٖ/ِتثبيت الفؤاد , ص) (ُ)
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 اًل : آراؤىم فيما يجب هلل تعالى :أوَّ 
فات    : وىي صفة الوجود :  النفسيَّة الصِّ

تفةء ؛ أم : ال يهكف نَّ اليقبؿ ا الكجكد ذات الهكجكد ؛ فكجكده تعةلى كاجب ال
فةتكلى , كصفة الكجكد هلل تعةلى ىي أي  (1)عدهو التي يعتقدىة الهؤهف , كهة في  الص 

تقةف عجيب  بداع كا  يدؿ عمى كجكد اهلل تعةلى , كلذا قةؿ كمُّو الكجكد هف دالالت كا 
 : (2)الشةعر

 ككاعجبػػػػػػػػػػػػػةن كيػػػػػػػػػػػػػػؼ يعصػػػػػػػػػػػػػػى اإللػػػػػػػػػػػػػػو
 

 أـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الجةحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 كهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تحريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةىد ان كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينةو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػيءو لػػػػػػػػػػػػػػػػو آيػػػػػػػػػػػػػػػػةه  
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
؛  فكؿ هة في الككف داؿ عمى كجكده , كيستحيؿ أف يتطرقو تعةلى نقص أك خمؿ 

هةيقكؿ  فيك ال يقبؿ العدـ إلى األبد ؛ « هكجكد: » : )قكلو ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فبل يقبؿ العدـ أزالن كأبدان  ؛جد لذاتو النفسي ؛ أم : الذاتي ؛ بهعنى كي كاجب لو الكجكد 

فةىذه ك  , فةىي  الص   . (3)(النفسيَّة:  األكلى الص 
كقد حصؿ خبلؼ بيف األشةعرة أنفسيـ في أف الكجكد ىؿ ىك نفس الذات أك 

هةايره , كقد بيَّف ذلؾ الخبلؼ  جةهعةن بيف أقكاؿ العمهةء فيو  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
,  ةات العميَّ الكجكد تتصؼ بو الذَّ  ألفَّ  ؛ صفة -يعني : الكجكد  –يت سهٌ فقةؿ : )

, ىذا هذىب  كةلقدرة ؛ ية نفس الذاتألنَّ ؛  ةكنفسيَّ ,  : ذات اهلل هكجكدة يقةؿ
 كيهكف الجهع بيف القكليف , ةلذاتقةاهة ب: إف الكجكد صفة  كقةؿ الرازم , األشعرم

و ال هعنى لمكجكد في الخةرج ألنَّ  ؛ بأف يحهؿ هذىب األشعرم عمى هة في الخةرج ؛
 هة في الخةرج ف, دك  , كهة قةلو الرازم يحهؿ عمى هة في الذىف مذات الهكجكدةلإال 
 . (4)(كاهلل أعمـ,  فالفيتفؽ القك  ؛

                                                 

( , فػػهف ٕٗشػػرح العقبػػةكم عمػػى العقيػػدة الكحيديػػة لمػػدردير , لمشػػي  هصػػطفى بػػف أحهػػد العقبػػةكم , ص) (ُ)
 ثهةنية هتكف في العقيدة كالتكحيد .

سكيد بف كيسةف , الهشيكر بأبي العتةىيػة , ديػكاف أبػي العتةىيػة , األبيةت لمشةعر إسهةعيؿ بف القةسـ بف  (ِ)
 ( , دار بيركت , لبنةف .ُِِص)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ّ)
 ( , بزيةدة كتصرؼ قميبلن , هرجع سةبؽ .َُّ/ُ)

 كنفس الصفحة , هع بعض التصرؼ .نفس الهرجع ,  (ْ)
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فات مبيَّة الصِّ  : السِّ

آؿ  السَّةدةيستعرض البةحث آراء  بيةنية , كىنة الثَّةنيكقد تقدـ في الفصؿ 
 بةعمكم حكلية .

   القدم : 
قديهػػة كليسػػت حةدثػػة ؛ إذ لػػك كةنػػت حةدثػػة  اإللييَّػػةفكاجػػب عقػػبلن أف تكػػكف الػػذات 

هػػػةكر هتسمسػػػؿ ليسػػػت لػػػو نيةيػػػة , قػػػةؿ الحتةجػػػت لهحػػػدث , كألدل ذلػػػؾ إلػػػى دى   العبلَّ
السنكسػػي األشػػعرم فػػي عقيدتػػو الكبػػرل : )يجػػب أف يكػػكف ىػػذا الصػػةنع لػػذاتؾ لسػػةار 
العةلـ قػديهةن ؛ أم : ايػر هسػبكؽ بعػدـ افتقػر إلػى هحػدث ؛ كذلػؾ يػؤدم إلػى التسمسػؿ 

 .(1)(الفكر هحةإف كةف هحدثو ليس أثران لو الحكادث , كالتسمسؿ كالدَّ 
هػةأصبلن ؛ كهػة قػةؿ كالقدـ في حقو تعةلى يعني أنو ليست لو بداية  شػي  بػف  العبلَّ

ؿ؛ إذ ىػك ـ : )كهعنى القػدـ فػي حقػو سػبحةنو كتعػةلى نفػي العػد عبداهلل العيدركس  األكَّ
بػػػبل ابتػػػداء كاآلخػػػر بػػػبل انتيػػػةء , كثبػػػت بةسػػػتينةاو ككهػػػةؿ كبريةاػػػو هخةلفتػػػو لمحػػػكادث 

 .(2)كقيةهو بنفسو(
هةكيقكؿ  : اير هسبكؽ  أمعف كصفو تعةلى بةلقدـ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 . لكجكب قدهو السمبي التنزييي ؛ كجكده بعدـ
, كليس قدهو كبقةؤه تعةلى هسبكقيف  : نفي العدـ السةبؽ عمى الكجكد كهعنةه

ۈئ    ۈئ  چ  عةلى :قةؿ ت ؛ , كقد كةف اهلل كال شيء هعو الزهةف حةدث ألفَّ  ؛ بزهةف

ؿفيك  ؛ (3)چېئ  ېئ  ېئ ,  , كاآلخر بعد كؿ شيء قبؿ كؿ شيء األكَّ
, , ىذا هعنی قدهو كبقةاو  , ككذا آخريتو ال انقفةء لية فأكليتو تعةلى لـ يسبقية عدـ

 . (4)(دهو استحةؿ عدهوقهة ثبت  ألفَّ ؛  ككجكب القدـ يستمـز كجكب البقةء
                                                 

ػػػد بػػػف يكسػػػؼ السنكسػػػي , كعمييػػػة حةشػػػية الحةهػػػدم ,  (ُ) هػػػتف السنكسػػػية الكبػػػرل , لمعبلهػػػة أبػػػي عبػػػداهلل هحهَّ
ـ( هصػطفى البػػةبي ُّٔٗ -ىػػ ُّْٓ, ) ُ( , طُْٓلمعبلهػة إسػهةعيؿ بػف هكسػػى بػف عثهػةف الحةهػػدم , ص)

 الحمبي , هصر .
 هرجع سةبؽ .,  (ٔٓ) ص ,  الفكز كالبشرل (ِ)
 ( .ّالحديد , اآلية رقـ ) (ّ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ . َُّ/ُ)
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,  ال بداية لو , أزلي   ال هفتتح لكجكده «ـيقد»كأنو سبحةنو كيقكؿ أيفةن : )
: أنو  كالهراد ؛ : الدااـد هسر , كال , أبدم ال نيةية لو لكجكدهال آخر « سرهدم»

, إذف فيك سبحةنو هكجكد ليس لكجكده  (1)(, هكصكؼ بةلقدـ كالبقةء في ذاتو هكجكد
 العقةاد اإلسبلهية . كىذا ههة ال تختمؼ عميو فركرةن , ابتداء 

  : البقاء 
 . (2)هة ثبت ًقدهو استحةؿ عدهو ألفَّ كىك اهتنةع لحكؽ العدـ لكجكده سبحةنو ؛ 

فةكىذه ىي  فةتة هف الثَّةني الص  مبيَّة الص  ي رحهو اهلل بٌلن, يقكؿ اإلهةـ البةق الس 
أف اهلل سبحةنو بةؽ ؛ كهعنى ذلؾ أنو دااـ الكجكد ,  ييعمـتعةلى عنية : )كيجب أف 

 . (3), كهة ثبت قدهو استحةؿ عدهو(و قد ثبت قدهو ألنَّ ك 
الَّ   تفى الن فيك سبحةنو ال يهكف أف يتطرؽ لو فنةء ال لذاتو كال لصفةتو , كا 

هةيقكؿ ككنو كاجب الكجكد سبحةنو كتعةلى , ك  في شرح ىذه  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فة  ؛ لكجكب البقةء السمبي التنزييي لو تعةلى ؛ ه عدـه : ال يمحؽ كجكدى  أم: )  الص 
 .( 4)(: سمب العدـ البلحؽ لمكجكد كهعنةه

  :مخالفة الحوادث 
الحكادث جةهع حةدثة أك حةدث , كالحكداث ىي كؿ هة عدا اهلل تعةلى ؛ فيي 

أم : عدـ الههةثمة أك الهشةبية ؛ فةهلل سبحةنو  ؛ فد القديـ , كالهقصكد بةلهخةلفة
ه عف هشةبية أحد هف خمقو في ذاتو كصفةتو كأفعةلو ؛ كهة يدؿ عمى ذلؾ كتعةلى تنزَّ 

 ي .النَّقمالبرىةف العقمي ك 

                                                 

عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو , شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِٓ/ُ)

  ( , هرجع سةبؽ .ٔٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
ني  (ّ) اإلنصةؼ فيهة يجب اعتقةده كال يجكز الجيؿ بو ,  إلهةـ الهتكمهيف القةفي أبي بكر بف الطيػب البػةقبلَّ

ىػػ( , ُُّٕزاىد الكػكثرم )ت :  هحهَّدتحقيؽ كتعميؽ الهحقؽ  , ( , بةختصةرّٔص) ىػ( ,َّْالبصرم )ت : 
 ـ( , الهكتبة األزىرية لمتراث , هصر .َََِ-ىػُُِْ, ) ِط
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ . َُّ/ُ)
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ـ زعهتـ فإف قةؿ قةاؿ : لً يقكؿ اإلهةـ أبك الحسف األشعرم رحهو اهلل تعةلى : )  
و لك أشبيية لكةف حكهو في الحدث ألنَّ  : قيؿ ؟لبةرم سبحةنو ال يشبو الهخمكقةت أف ا

فإف ؛ يشبيية هف كؿ الجيةت أك هف بعفية ف هف أ كلك أشبيية لـ يخؿي , حكهية 
ف أشبيية هف , ثةن هثمية هف جهيع الجيةت ةف هحدى أشبيية هف جهيع الجيةت ك كا 

, ث لـ يزؿ قديهةن كيستحيؿ أف يككف الهحدً , ثةن هف حيث أشبيية بعفية كةف هحدى 
ٺ ٺ ٺ ) : كقةؿ تعةلى,  (1)چٺ  ٿ        ٿ   چ كقد قةؿ اهلل تعةلى : 

 .  (3)(  (2)(ٺ ٿ
كهف هقتفيةت هخةلفتو تعةلى لمحكادث أف ال يككف في جية هف الجيةت ؛ إذ 

ه عف أف تحيطو ة القديـ تعةلى فتنزَّ هَّ جدت بكجكد الهحدثةت , فأالجيةت الست كي  أفَّ 
الدعكل أك تحكيو جية هف تمؾ الجيةت ؛ قةؿ اإلهةـ اليزالي رحهو اهلل تعةلى : )

, كهف عرؼ  : ندعي أنو ليس في جية هخصكصة هف الجيةت الست السةبعة
هعنى لفظ الجية كهعنى لفظ االختصةص فيـ قطعةن استحةلة الجيةت عمى اير 

ز , كلكف الحي   ز هعقكؿ كىك الذم يختص الجكىر بوإذ الحيٌ  ؛ الجكاىر كاألعراض
 ز.إنهة يصير جية إذا أفيؼ إلى شيء آخر هتحي  

فهعنى ككف الشيء  ؛ فكؽ كأسفؿ كقداـ كخمؼ كيهيف كشهةؿ؛ لجيةت ست فة
ز يمي جةنب كهعنى ككنو تحتةن أنو في حي   , ز يمي جةنب الرأسفكقنة ىك أنو في حي  

نو في حيز إ : د قيؿنو في جية فقإ : يوف؛ فكؿ هة قيؿ  ككذا سةار الجيةت , الرجؿ
 .   (4)(هع زيةدة إفةفة

بظةىرىػػة عمػػى إثبػػةت الجيػػة هلل تعػػةلى ,  ة تػػدؿُّ كردت ىنػػةؾ أدلَّػػكنظػػران إلػػى أنػػو   
كاآليػػػةت , كصػػػرفكىة عػػػف  األدلَّػػػةؿ العمهػػػةء تمػػػؾ كذلػػػؾ هسػػػتحيؿ عميػػػو تعػػػةلى فقػػػد أكَّ 

 هعنةىة الهتبةدر حسب هة تقتفيو المية العربية هف هجةز كاستعةرة كنحكىة .

                                                 

 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .ْخبلص , اآلية رقـ )سكرة اإل (ِ)
ىػػ( , ِّْالمهع في الػرد عمػى أىػؿ الزيػغ كالبػدع , لئلهػةـ أبػي الحسػف عمػي بػف إسػهةعيؿ األشػعرم )ت :  (ّ)

 ـ( , بيركت , لبنةف .َََِ -ىػ ُُِْ, ) ُ( , فبطو كصححو هحهَّد أهيف القنةكم , طُٔص )
ػد اليزالػي )ت :   االقتصةد في االعتقةد , (ْ) ػد بػف هحهَّ ( ٖٓىػػ( , ص )َٓٓلئلهةـ أبي حةهد هحهَّد بف هحهَّ

 ـ( , الحكهة لمطبةعة كالنشر ,  دهشؽ سكرية .ُْٗٗىػُُْٓ, ) ُ, فبطو كقدـ لو هكفؽ فكزم الجبر , ط
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هػةيقكؿ   عمييػة   س هػف أف يكػكفكتقػدَّ  كجػؿَّ : )شػي  بػف عبػداهلل العيػدركس  العبلَّ
ذا عرفػػت العمػػك بيػػذا الهعنػػى عرفػػت الفكقيػػة فػػي قكلػػو تعػػةلى فػػي الهكػػةف كالجيػػة      : , كا 

كحةصػؿ  ,  (2)ژۇ ڭ ڭ ڭژ  : , كفي قكلو تعػةلى(1) ژجب يئ    ىئ مئژ
 : ىذا العمك يرجع إلى أحد ثبلثة أهكر

فحيناػذ يكػكف ىػذا االسػـ هػف  ؛ أنو ال يسةكيو شيء فػي الشػػرؼ كالهجػد كالعمػكإهة 
 أسهةء التنزيو .

فيكػػكف ىػػذا االسػػـ هػػف  ؛تحػػت قدرتػػو كقيػػره  ى الكػػؿ , كالكػػؿُّ أك إلػػى أنػػو قػػةدر عمػػ
فةتأسهةء   ة .الهعنكيَّ  الص 

 فيككف هف أسهةء األفعةؿ . ؛ؼ في الكؿ أك إلى أنو هتصر  

الهكةنػة عبػةرة  كأيفةن )العمػي( ىػك الػذم لػـ يشػةركو فػي عمػك الهكةنػة ايػره , كعمػكُّ 
فةتة , التي اقتفتية عف الهعةني الكهةليَّ   .(3)(لذات كاجب الكجكد اإللييَّة الص 

في ؛ كهة نيقؿ عنو رحهو اهلل تعةلى  الحدَّادهةـ اإلكقد أجةد القكؿ في ىذه الهسألة 
و اير ـ أنَّ , كتعمى  و تعةلى: )إذا أردت أف تنفي الجية في حق   قكليو «تثبيت الفؤاد»

فأيف كةف قبؿ كجكد  ؛ في ذلؾ ء, فإذا ثبت فبل خفة حدكث العةلىـ ثبتٍ فأى  هحتةج لجية
, كعندهة يطكم السهةكاًت كاألرضى بيهينو  , كأيف يككف عند قيةـ السةعة الهكجكدات

 . , فأيف كةف قبؿ ذلؾ كبعده فييٍعمىـ انةه عف الجية ؛ عدهيهةفيي 
ف كةف  لو شهةؿ : بحةنو هف يقكؿيمط في لفظ الشهةؿ في حؽ المَّو سكقد ي  , كا 

نهة كمتة يدم ربنة يهيف»:  قد جةء في بعض األحةديث اليهيف الكبرل بية  (4)«كا 
 . فبل يكصؼ بشهةؿ ؛ كاليهيف األخرل بية عدلو, ففمو 

                                                 

 ( .ُٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .َٓسكرة النحؿ , اآلية رقـ ) (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ّْص) , الفكز كالبشرل (ّ)
أخرجػػو اإلهػػةـ هسػػمـ فػػي صػػحيحو هرفكعػػةن  , كتػػةب اإلهػػةرة , بػػةب ففػػيمة اإلهػػةـ العػػةدؿ كعقكبػػة الجػػةار  (ْ)

, عػف سػي دنة عبػػداهلل بػف عهػرك بػػف  (ُِٕٖ»ِٕكالحػث عمػى الرفػؽ بةلرعيػػة كالنيػي عػف إدخػةؿ الهشػػقة عمػييـ , )
,  , عف يهػيف الػرحهف عػز كجػؿ عند اهلل عمى هنةبر هف نكر إف الهقسطيف»العةص رفي اهلل عنيهة , كلفظو : 

 . «, الذيف يعدلكف في حكهيـ كأىمييـ كهة كلكا ككمتة يديو يهيف
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 ؛ تحت التحت : , كال يجكز أف يقةؿ فكؽ الفكؽ كفكؽ التحت: ككذا يقةؿ  
 . و فكؽ كؿ شيءألنَّ 

, كهنية هة ىك  هنية هة ىك في الكجكد ؛ التي ال تدركية العقكؿ كثيرةكاألهكر  
فيقيس عميو  ؛ سةف هنية إال هة يألفونأل, كال يعرؼ ا , لـ يبرزه المَّو سبحةنو في القدرة

 , كأهة هة ال يعرفو كال يألفو طبعو فبل يعرفو أصبلن كيرل هة عداه هحةالن  هة يقرب هنو
 . يهكنو أف يتعقمو , كهة لـ يره أك يعمهو ال

: , لك قيؿ  هة اذاىـ الذكرإنَّ  ؛ كانظر إلى الهبلاكة,  (1)الخكض في الحؽ فخؿ   
 كيستبعده !؟ ككيؼ تككف! ؟ : هة ىذه الحيةة , يقةؿ ال يأكؿ كال يشرب كال ينةـ حي  

, فإذا استبعد  , كصفتية كذا , كعرفية كذا : طكلية كذا حيث يقةؿ الجنَّة, ككذا 
هنية هة  ؛ , كىنةلؾ عكالـ شتى ؽلك كةف ذلؾ في ىذا العةلىـ الفي   ؛ : نعـ لويقةؿ 
, كيرل البةحث أفَّ اإلهةـ الحدَّاد قد أجةد  (2)(, كهنية هة ىك في القدرة ي الكجكدىك ف

في تبينف ىذه الهسألة كتكفيح الدليؿ عميية ؛ كذلؾ عندهة نظَّر لمهسألة بةلهبلاكة 
و يصعب عميو أف يتخيَّؿ خمقةن يعيشكف ال يأكمكف كال يشربكف , كأفَّ اإلنسةف بطبيعت

ذا كةف  ككذلؾ الجنَّة كهة فيية هف العجةاب الذم يصعب هة فيية بهقيةس الدنية , كا 
 ىذا الخٍمؽ فكيؼ بةلخةلؽ جؿَّ كعبل .

ىو تعةلى عف كؿ هة يخطر بةلبةؿ ؛ فهة هخةلفة الحكداث تقتفي تنزَّ  كهة أفَّ 
 ؛ اير ههةثؿ لهخمكقةتو: أم  ؛ لخمقو هخةلؼفةهلل ليس كذلؾ ؛ فيك )خطر ببةلؾ 

مبيَّةكجكب هخةلفتو ل ال في  ةن ؛هنية هطمق ياةن ؿ شثةهفبل ي ؛ محكادثلثمة هةلهالنةفية  الس 
فةتالذات كال في  ٿ        ٿٺ  ٿ        ٿچ   : قةؿ تعةلى, كال في األفعةؿ  الص 

 . (3)چٹ  ٹ  
, كيتصكر في  ؿ هة يخطر بةلبةؿككالهراد تنزييو سبحةنو كتعةلى عف 

 .(4)(الخيةؿ

                                                 

 . في األهكر الهتعمقة بذات اهلل الحؽ : أم( ُ)
  , هرجع سةبؽ . (ّٖٓ/ُ),  ( تثبيت الفؤادِ)

 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ّ)
الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو , شػػرح الهنظكهػػة  (ْ)
 ( , بحذؼ يسير ال يخؿ بةلهقصكد .ُُّ/ُ)
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ؿ في كتةبو بةلتأهُّ جديرة  كفي ىذا الهعنى أكرد اإلهةـ الرازم  لفتة رااعة جدان 
سةف إذا تأهؿ في أحكاؿ األجراـ السفمية كالعمكية إلنا: ) قةؿ فيية «أسةس التقديس»

فإذا أراد أف ينتقؿ هنية إلى هعرفة الربكبية كجب , ؿ في صفةتية فذلؾ لو قةنكف كتأهَّ 
بخبلؼ العقؿ الذم بو اىتدل إلى , آخر  أف يستحدث لنفسو فطرة أخرل كعقبلن 

 . (1)(هعرفة الجسهةنيةت
كليعمـ أف هف هقتفيةت هخةلفتو تعةلى لمحكادث عدـ حدكث الطكارئ كالتييرات 

هةقةؿ  هتيير حةدث ؛لو عز كجؿ ؛ إذ كؿ  في ذاتو  ههنزَّ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, كال تأخذه  , كال تعتريو العكارض فبل تحمو الحكادث ؛ تقةؿنالكصفةتو عف التييير كا

 , كال زيةدة في الذاتت كال فك  كال حدكث , كال يطرقو انقبلبت كال هك  نة كال نكـسى 
عف  ةن , اني , كنعكت الجبلؿ ةؿهصفةت الك , بؿ لـ يزؿ في كال نعت هف النعكت

 . (2)(االستكهةؿ
ذا كةف تعةلى هتصفةن بكهةؿ التنزيو عف التشبيو فميس لو فد كال هثيؿ كال شبيو  كا 

هة, كعف ذلؾ يقكؿ  و في نيةية ىك الهنفرد بةلكهةؿ كم  : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
و يس لو في شيء هنية نظير كال شبيل , صؼ بصفةت الجبلؿ كالجهةؿ, كالهتَّ  التنزيو

هكصكؼ بية  دن, كال  هفةد في هعةني الكهةؿ : أم ؛ لو فد   فكال يتصكر کك  ,
 . , بحةؿ هف األحكاؿ كصؼ بو

, في  اني عف جهيع هة سكاه,  اتو كصفةتوذ, في  كأنو سبحةنو سةلـ بنفسو
 راضع, كاأل كالحةجةت , كالهحؿ كالهخصص هتعةؿ عف الهؤثر , ةالتوهجهيع ک
 . (3)(, كال فةادة عرض لو في كجكده فبل عمة لكجكده ؛ كالعمؿ

فةتككؿ  الهتعمقة بةلحكادث كالتي ال يهكف أف تقكـ إال بية ال يهكف أف  الص 
, كال  , كال ينفصؿ عف شيء فبل يتصؿ بشيء نسب لو تعةلى أك يتصؼ بية ؛ )تي 

فصةؿ هف أكصةؼ نالاالتصةؿ كا ألفَّ ؛  , كال ينفصؿ عنو شيء يتصؿ بو شيء

                                                 

, لبنةف ,  بيركت ( ,ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ, ) الكتب الثقةفية ط :( ,ِِ)صالكبلـ ,  عمـ في التقديس أسةس( ُ)
  ( , هرجع سةبؽ .ِّعمـ العقيدة , ص)هنيجية السمؼ الحفةرهة في كانظر 

شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو ,  (ِ)
(ُ/ُِٓ . ) 

 الهصدر نفسو , نفس الصفحة .  (ّ)
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:  الجنيد رحهو اهلل الطَّةافةقةؿ سيد  ؛ , كهة تعتريو الحكادث فيك حةدث الحكادث
 . !و؟يبهف لو شب يتصؿ هف ال شبيو لو كال نظير یهت

ض رى فةلعى  هر فةلذم بةلجسـ ظيك  ؛ القدـ لو ألفَّ  ؛ الحدث : ألـز الكؿَّ  بعفيـ كقةؿ
 , يفرقو كقت آخر , كالذم يؤلفو كقت اجتهةعو فقكاىة تهسکو, كالذم بةآلخر  يمزهو

,  فةلتصكير يرتقي إليو , كالذم الكىـ يظفر بوو هسُّ كالذم يقيهو ايره فةلفركرة ت
 . ؼيأدرکو ک هكةف, كهف كةف لو  كهف آكاه هحؿ أدركو أيف

كال , كال يزاحهو عند  , كال يقةبمو , كال يقطعو تحت سبحةنو ال يظمو فكؽ كاهلل
, كال  , كال يجهعو كؿ , كال ينفيو بعد , كال يظيره قبؿ , كال يجده أهةـ مؼخيأخذه 
, كككنو ال أهد  ة لو, كفعمو ال عمَّ  كصفو ال صفة لو س ,ده ليع, كال يق ه كةفديكج
 . لو

,  , كال في فعمو عبلج , ليس هف أكصةؼ خمقو هزاج عف أكصةؼ خمقو هتنزَّ 
 . بحدكثيـ, كبةينكه  بةينيـ بقدهو

 . ون؟ فقد سبؽ الكقت کك  : هتى قمت إف
ف قمت    . خمقوةء كالكاك ي: ىك فةل كا 
ف قمت: أيف   ؟ فقد تقدـ الهكةف كجكده . كا 

 . , كتكحيده تهييزه , كهعرفتو تكحيده ككجكده إثبةتو , ةتويآ فةلحركؼ
كيعكد إليو  !؟ كيؼ يحؿ بو هة هنو بدأ , كهة تصكر في األكىةـ فةهلل خبلفو 

  . , كال تقةبمو الظنكف العيكف ةقموهال ت !؟ هة ىك أنشأ
, ىك  ه هف اير تنقؿؤ , كهجي , كعمكه هف اير تكقؿ , كبعده إىةنةة قربو کراه

ؿ ٿ        ٿٺ  ٿ        ٿچ  ,  , القريب البعيد , كالظةىر كالبةطف كاآلخر األكَّ

  . (2)((1)چٹ  ٹ  
 
 

                                                 

 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ُ)
دة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو , شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقي (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِِٓ/ُ)
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  :القيام بالنفس 
فةكىذه   كجؿَّ  كـ( الذم ىك أحد أسهةاو الحسنى عزَّ )القيُّ : هأخكذة هف اسهو  الص 

( في القرآف الكريـ في أكثر هف هكفع , قةؿ اإلهةـ , كقد كرد اسهو تعةلى )القيُّ  ـك
اعمـ أف عند شرحو ليذا االسـ : ) «الهقصد األسنى»اليزالي رفي اهلل تعةلى في 

إنية : فيقةؿ فيية ؛ حؿ كةألاراض كاألكصةؼ األشيةء تنقسـ إلى هة يفتقر إلى ه
لى هة يحتةج إلى هحؿ , ليست قةاهة بأنفسية   , إنو قةاـ بنفسو كةلجكاىر : فيقةؿ؛ كا 

ف قةـ بنفسو هستينيةن  عف أهكر ال  عف هحؿ يقـك بو فميس هستينيةن  إال أف الجكىر كا 
و يحتةج في ألنَّ ؛ سو بنف فبل يككف قةاهةن ؛ في كجكده  هنية لكجكده كتككف شرطةن  بدَّ 

ف لـ يحتج إلى هحؿ  . قكاهو إلى كجكد ايره كا 
كال يشترط في , فإف كةف في الكجكد هكجكد يكفي ذاتو بذاتو كال قكاـ لو بييره 

فإف كةف هع ذلؾ يقـك بو كؿ هكجكد  ؛ دكاـ كجكده كجكد ايره فيك القةاـ بنفسو هطمقةن 
قكاهو بذاتو  ألفَّ ؛ كـ  بو فيك القيُّ د إالَّ ر لؤلشيةء كجكد كال دكاـ كجك تصكَّ حتى ال يي 

 . (1)(هلل سبحةنو كتعةلىكليس ذلؾ إال  , كقكاـ كؿ شيء بو
هةيقكؿ  فةلشرح ىذه  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ  في شرح )الهنظكهة الفريدة( : الص 

سمب :  كهعنةه ؛ بذاتو: أم  ؛ وس: قيةهو بنف هف الكاجب السمبي التنزييي لو تعةلى)
بذاتو  , بذاتو: أم  «ـبنفسو قةا: » كهة قةؿ النةظـ ؛ افتقةره إلى شيء هف األشيةء

 ؛ «ؿعف فةع يبذاؾ ان أعني: » ره كعنةه بقكلوثـ فسَّ  , ال بييره ةن هكجكد اني هطمق
: ذات يكجد  أم« حؿه» عف« ك»,  : اير هفتقر كهحتةج إلى هكجب كهؤثر أم
فة, ك  كهة يقـك العرض بةلجـر ؛ كيقـك بية فيية  . بةلهكصكؼ الص 

ن , كبقةاو  كقدهو,  لكجكب كجكده« فةعؿ»جب لو تعةلى االستينةء عف ة ك هكا 
نك  , كصفةت ةن ذات و لك قةـ بية ألنَّ ؛  : ذات أم «حؿه»ة كجب لو االستينةء عف ها 

فةتلككف  ؛ , كىك هحةؿةن كعرف ةلكةف صف ,  كالقدرة,  هف العمـ ؛ الثبكتية الص 
كىك « ليس هفتقراًّ : » كأكده في النظـ بقكلو , القيةـ بو ةن كاجب كايرىة ... كاإلرادة

 . إل  ... «اني: » هعنى قكلو

                                                 

هة أبي في شرح هعةني أسهةء اهلل الحسنى الهقصد األسنى (ُ) ف هحهَّد اليزالي الطكسي ب هحهَّدحةهد  , لمعبلَّ
 , الجفةف كالجةبيـ( ,  طبع ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ) , ُ, ط : بسةـ عبد الكىةب الجةبي, تحقيؽ  ىػ(َٓٓ: ت )

 .  قبرص



163 

 

إذ ال يفتقر إلى فةعؿ ؛ كالهراد تنزييو عف الحدكث الجكىرية كالعرفية 
بةرئ األعراض , تعةلى ذك الجبلؿ كاإلكراـ  , كال إلى هحؿ األعراض األحةديث

 . جراـ عف ذلؾ كعف كؿ هة يتكىـ األكىةـكاأل
ۀ  چ : قةؿ تعةلى ؛ ؽ لو تبةرؾ كتعةلى: ىك الينةء الهطمى  فهعنى القيةـ بةلنفس

هخمكؽ هفتقر إليو  كؿَّ  أفَّ  كال شؾَّ  (1)چھ  ھ   ے        ے  ھہ  ہ  ہ  ہ    ھ
العةقؿ أنو هفتقر , فإذا عرؼ  كجؿَّ  فبل انى ألحد عنو عزَّ  ؛ ابتداء كدكاهةن  ؛ تعةلى

,  , قطع النظر كااللتفةت إلى ايره كأف النفع كالفر بيده - تعةلى عبله - إلى هكاله
, كال يتككؿ  كجيو إلى اهلل سمـههف أ , كهف أحسف دينةن  كاعتهد في جهيع أهكره عميو

 . (2)(, كهف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو ككفةه إال عميو
هنو , كقد كرد في القرآف فس( في حؽ اهلل تعةلى ليس ىنةؾ هةنع كالتعبير بةلػ)نَّ 

هةقةؿ  الكريـ ؛ : )كفي قكلي : )بنفسو( دليؿ عمى إطبلؽ النفس  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
؛ فبل هةنع هف  السُّنَّةعمى اهلل سبحةنو كتعةلى كىك جةاز , كقد نطؽ بذلؾ القرآف ك 

عمى الهشةكمة  (3)چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ں ں ڻ چحهمو عمى ظةىره , كحهؿ : 
 . (4)ال فركرة إلى الهصير إليو , كال هحذكر هف حهؿ ذلؾ عمى الذات(

  :الوحدانية 
الكحدانية اعتقةد أف اهلل تعةلى كاحد في ذاتو كصفةتو أفعةلو ؛ كقد دؿ عمى ذلؾ 

ي ؛ فةتسةؽ نظةـ الككف بإحكةـ دليؿ كافح عمى أف لو صةنعةن النَّقمالدليؿ العقمي 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )هدبران حكيهةن كاحدان , قةؿ تعةلى : 

 )كفي كؿ شيء لو آية تدؿ عمى أنو الكاحد( . ,  (5) (ەئ ەئ
: : لـ قمتـ فإف قةؿ قةاؿ كيقكؿ اإلهةـ أبك الحسف األشعرم رحهو اهلل تعةلى : ) 

االثنيف ال يجرم تدبيرىهة عمى نظةـ كال  ألفَّ : قيؿ لو  ؟ف صةنع األشيةء كاحد إ
                                                 

 ( .َُسكرة فةطر , اآلية رقـ ) (ُ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُُّ/ُ)

 ( .ُُٔسكرة الهةادة , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ . ٕٔت الرحهةنية , )النفثة (ْ)
 ( .ِِسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ٓ)
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أحدىهة إذا أراد  ألفَّ  ؛ كال بد أف يمحقيهة العجز أك كاحدان هنيهة, يتسؽ عمى إحكةـ 
أك ال يتـ , أف يحيي إنسةنةن كأراد اآلخر أف يهيتو لـ يخؿ أف يتـ هرادىهة جهيعةن 

 . أحدىهة دكف اآلخرأك يتـ هراد , ة ههرادى
و يستحيؿ أف يككف الجسـ حيةن هيتةن في ألنَّ ؛ كيستحيؿ أف يتـ هرادىهة جهيعةن  

ف لـ يتـ هرادىهة جهيعةن كجب عجزىهة , حةؿ كاحدة  لعةجز ال يككف إليةن كال كا, كا 
ف تـ هراد أحدىهة دكف اآلخر كجب العجز لهف لـ يتـ هراده هنيهة , قديهةن  , كا 

,  (1)(فدؿ هة قمنةه عمى أف صةنع األشيةء كاحد؛ ككف إليةن كال قديهةن لعةجز ال ياك 
 االثنيف ... إل  تفسير كافح لآلية الكريهة . ألفَّ كفي قكؿ اإلهةـ أبي الحسف : 

هةكقد فسر  : الكحدانية هع تبييف الدليؿ عميية فقةؿ  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فةتكانتفةء الهثؿ كالنظير لو في الذات ك  : انتفةء التركيب في ذاتو , كهعنةىة)  الص 

,  , كلكجكب انفراده بخمؽ جهيع الكةانةت لكجكب هخةلفتو لمحكادث ؛ كاألفعةؿ
, ليس  فيك سبحةنو كاحد أحد ؛ كاستحةلة التأثير لييره تعةلى في شيء هف الههكنةت

 . , تعةلى عف ذلؾ هف جنس هة ينقسـ كيتعدد
 ية بةلذكات, ذات اير هشبَّ  صفةت الجبلؿ كالكهةؿبؿ ىك تعةلى ذات هكصكفة ب

فةتعف  ة, كال هعطم ,  , كال كصفةتو سبحةنو صفة , ليس كذاتو سبحةنو ذات الص 
لكجكب هخةلفتو , كفي قكلو : ) (2)(, إال هف جية هكافقة المفظ كال كةسهو تعةلى اسـ

العقمي لكحدانيتو ( إشةرة لمدليؿ , كلكجكب انفراده بخمؽ جهيع الكةانةت لمحكادث
تعةلى ؛ إذ أف هخةلفتو تعةلى لمحكادث كانفراده بخمؽ الكةانةت هستمـز لكحدانيتو عزَّ 

 كجؿَّ .
 

 صفات المعاني :
فةتهف أقسةـ  الثَّةلثكىذا ىك القسـ  الكاجبة هلل تعةلى , كسهيت بيذا االسـ  الص 

, كهعنى أزلي ؛ أم : ليس لو بداية ,  (3)كؿ كاحدة هنية هعنى أزلي قةاـ بةلذات ألفَّ 
 قةاـ بذاتو تعةلى : بهعنى ليست هنفصمة عنو عز كجؿ .

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُٔالمهع في الرد عمى أىؿ الزيغ كالبدع , ص ) (ُ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ِ)
 ؽ . ( , هرجع سةبُّّ/ُ)

 ( .ُّْ/ُالهرجع نفسو , ) (ّ)
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كفي ذلؾ الرد عمى الهعتزلة ؛ كهة أشةر لذلؾ إهةـ األشةعرة أبك الحسف  
كههة يدؿ عمى أف اهلل تعةلى عةلـ بعمـ ):  «المهع»في األشعرم بقكلو رحهو اهلل تعةلى 

فإف كةف  ؛يككف ىك نفسو أنو ال يخمك أف يككف اهلل عةلهةن بنفسو أك بعمـ يستحيؿ أف 
بهعنى ىك  ؛لك قةؿ : إف اهلل تعةلى عةلـ   قةابلن  ألفَّ  ؛ عةلهةن بنفسو كةنت نفسو عمهةن 

ف العمـ عةلهةن , أك لكجب عميو أف يككف ذلؾ الهعنى عمهةن , كيستحيؿ أف يكك  ايره
فةتالعةلـ عمهةن , أك يككف اهلل تعةلى بهعنى   . الص 

قدرة  ألفَّ  ؛ أال ترل أف الطريؽ الذم بو يعمف أف العةلـ عمـ أف العةلـ بو عمـ
التي ال يعمـ بية ال يجكز أف تككف عمهةن , فمهة استحةؿ أف يككف البةرم  اإلنسةف

تعةلى عمهةن استحةؿ أف يككف عةلهةن لنفسو , فإذ استحةؿ ذلؾ صح أنو عةلـ بعمـ 
 يستحيؿ أف يككف ىك نفسو .

أنكرتـ أف يككف البةرم سبحةنو عةلهةن ال بنفسو كال بهعنى  ًلـفإف قةؿ قةاؿ :  
عةلـ لـ  : قيؿ لو : لك جةز ىذا لجةز أف يككف قكلنة؟ ف ىك نفسو يستحيؿ أف يكك 

يرجع بو إلى نفسو كال إلى هعنى كلـ يثبت بو نفسو كال هعنى يستحيؿ أف يككف ىك 
ذا لـ يجز ىذا بطؿ هة قةلكه . , نفسو  كا 

كىذا الدليؿ يدؿ عمى إثبةت صفةت اهلل تعةلى لذاتو كمية هف الحيةة كالقدرة 
 . (1)(بصر كسةار صفةت الذاتكال السَّهعك 

هػػػػةيقػػػػكؿ  كلنحػػػػك هػػػػة قةلػػػػو اإلهػػػػةـ أبػػػػك الحسػػػػف األشػػػػعرم شػػػػي  بػػػػف عبػػػػداهلل  العبلَّ
: ) )بسػهعو كعمػـ في اثنةء شرحو لقصيدة الشي  عمي بف أبي بكػر السػكراف  العيدركس

( أم : سػػهيع بسػػهع كىػػك هتعمػػؽ بةلهسػػهكعةت ,  هػػع بػػكاقي صػػفةتو( , قكلػػو : )بسػػهعو
الهعمكهػػػةت ؛ هػػػة كػػػةف كهػػػة سػػػيككف ,  كعػػػةلـ بعمػػػـ , كىػػػك هتعمػػػؽ بجهيػػػع)كعمػػػـ( أم : 

ڀ  ڀ  ڀ  ژ  كجةاز ككاجػب كهسػتحيؿ , كهػة ال يكػكف لػك كػةف كيػؼ يكػكف , كهنػو :

      .(2)ژڀ  ٺ  ٺ    

كيقةؿ : هبصػر ببصػر , هريد بإرادة , هػتكمـ بكػبلـ , كيتعمػؽ البصػػر بةلهبصػرات 
و ترجهػػػة عنػػػو , ألنَّػػػ, كاإلرادة بهػػػة يتعمػػػؽ بػػػو القػػػدرة , كالكػػػبلـ بهػػػة يتعمػػػؽ بػػػو العمػػػـ ؛ 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِِالمهع في الرد عمى أىؿ الزيغ كالبدع , ص ) (ُ)
  ( .ِٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ِ)
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ػػػفةتسػػػهى ىػػػذه كتي  السػػػبع الهعنكيػػػة ؛ كىػػػي الحيػػػةة , كالعمػػػـ , كالقػػػدرة , كاإلرادة ,  الص 
 . (1), كالبصر , كالكبلـ( السَّهعك 

هػػةكيقػػكؿ  ػػفةت كىػػذه: ) ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف  العبلَّ السػػبع كميػػة قةاهػػة بػػذات اهلل  الص 
 , فػػػي التعينػػػةت , كال ىػػػي عينيػػػة , كال ىػػػي هيػػػةيرة لمػػػذات فصػػػةؿنال, ال تقبػػػؿ ا تعػػػةلى

أثبتيػػة , بػػؿ  , كال يػػدرؾ كنييػػة بحػػةؿ , كال يكشػػفية هثػػةؿ ككميػػة ال يحػػيط بحقيقتيػػة بػػةؿ
 . (2)(ة أثبتية لنفسوهية کتبث, فن ةؿهاهلل لنفسو صفةت ک

 وصفات المعاني سبع كما تقدم :
  : الحياة
حيث ؛ ؼ الشي  السنكسي الحيةة بتعريؼ يشهؿ الحيةة القديهة كالحةدثة كقد عرَّ 

تصحح لهف قةهت بو أف : أم  ( ؛ىي صفة تصحح لهف قةهت بو اإلدراؾ):  قةؿ
هة كبةعتبةرىة صفة هلل تعةلى عرفية,  (3)اإلدراؾيتصؼ بصفةت  عبدالرحهف  العبلَّ

 ان زااد ان : ال تطمب أهر  أم ؛ , ال تتعمؽ بأهر ىي صفة أزلية قةاهة بةلذات: ) ًبٍمفًقٍيو
 (4)(, هتنزىة عف جهيع النقةاص هتعةلية , حيةة هطمقة كأبدان  أزالن  , عمى القيةـ بةلذات

 , كيقصد بقكلو : )ال تتعمؽ بأهر( أنية ال تتعدل في كظيفتية إلى ايره عزَّ كجؿى .

كىي حيةة ال يهكف أف تشبو حيةة الهخمكقيف , كأنى لمخةلؽ أف يشبو خمقو في 
هةصفة هف صفةتو , يقكؿ  بحيةة ال تشبو حيةة  «حي»: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

فةت, يقتفيية ثبكت العمـ كالقدرة كسةار  , ثةبتة بنصكص اآليةت الهحدثةت ,  الص 
, كقكلو : )يقتفيية ثبكت العمـ  (5) (, كال نقص كال فكت ال يعةرفية فنةء كال هكت

 ...إل ( إشةرة لمدليؿ العقمي الهقتفي لكجكدىة سبحةنو كتعةلى .
 : القدرة 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ٖٓص) , ( الفكز كالبشرلُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٔٓ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , )( ِ)
هػػة ( ّ) ( , هرجػػع سػػةبؽ , كشػػرح السنكسػػية الهسػػهى بػػػ)أـ ِْالبػػةجكرم عمػػى جػػكىرة التكحيػػد , ص )شػػرح العبلَّ

 ( , هرجع سةبؽ .ِٗالبراىيف( , ص )
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ْ)
 ( , بحذؼ يسير , هرجع سةبؽ .ُّْ/ُ)

القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو ,  شرح (ٓ)
 ( , بحذؼ يسير , هرجع سةبؽ .ِٓٓ/ُ)
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هة, قةؿ  السُّنَّةكىي هف صفةت الهعةني الهثبتة عند أىؿ  األشعرم  العبلَّ
السنكسي في عقيدتو : )ثـ يجب لو تعةلى سبع صفةت تسهى صفةت الهعةني ؛ كىي 

, كقد عرفية الشي  أحهد  (1)القدرة كاإلرادة الهتعمقتةف بجهيع الههكنةت ... إل (
بقكلو : )ىي صفة أزلية يتأتى بية إيجةد الههكف  «الخريدة البيية»الدردير في 
عداهو ( بةلههكف هة يهكف في العقؿ إيجةده أك إعداهو ؛ هثؿ خمؽ , كالهقصكد  (2)كا 

 الهخمكقةت أك إعداهية .
كهذىب األشةعرة أف القدرة كاإلرادة هتعمقةف بةلههكف دكف الهستحيؿ كالكاجب  

هة, كلذلؾ قةؿ  السنكسي رحهو اهلل تعةلى في شرحو عقيدتو الصيرل  : )يعني  العبلَّ
 . (3)أف القدرة كاإلرادة هتعمقيهة كاحد ؛ كىك الههكنةت دكف الكاجبةت كالهستحيبلت(

كهة أف ىنةؾ فرقةن بيف القدرة كاإلرادة البد هف بيةنو ؛ حتى ال يحصؿ المبس  
هةبينيهة , كههف اىتـ بذلؾ  رادتو  العيدركس فقةؿ شي  بف عبداهلل العبلَّ : )كقدرتو كا 

عداهو ,  تعةلى هتعمقةت بجهيع الههكنةت , كلكف القدرة تؤثر في إيجةد الشيء كا 
كاإلرادة تخصيص األشيةء بأكقةتية كصفةتية الهخصكصة بية , كالقدرة فرع اإلرادة ؛ 

سبحةنو كتعةلى  فإذا أراد اهلل تعةلى شياةن أكجده بقدرتو , كاإلرادة فرع لمعمـ ؛ إذ ال يريد
(4)إال هة سبؽ بو عمهو القديـ هف إيجةد أك إعداـ(

 . 
إذف فةإلرادة هخصصة لمقدرة ببعض ههكنةتية , كاإلرادة فرع لمعمـ القديـ ؛ إذ 
يستحيؿ في حقو تعةلى أف يحصؿ شيء في الككف عدهةن أك إيجةدان هخةلؼ لهة عمهو 

 عزَّ كجؿَّ .
في هعنى القدرة فرقة تسهى القدرية  السُّنَّةكهف الطكااؼ الفةلة الذيف خةلفكا أىؿ 

آؿ بػػةعمكم ؛  السَّػػةدة, كقػػد ردَّ عمػػييـ عمهػػةء األشػػةعرة كايػػرىـ نقميػػةن كعقميػػةن ؛ كعمهػػةء 
هةهثؿ  الػذم ينفػكف  : هػذىب القدريػة)قكؿ بلفشي  العيدركس الذم قةؿ هبينةن بط العبلَّ

؛ تخػيبلن هػنيـ أنيػـ فػركا بػذلؾ عػف نسػبة القبػيح إلػى اهلل  قدرة الحؽ كيثبتػكف قػدرة العبػد
كىك أف يجػرم فػي همكػو تعػةلى ؛ , كافمت عف أنو يمزهيـ هة ىك أقبح هف ذلؾ  تعةلى

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕ) شرح السنكسية , ص (ُ)
ػػد السػػبةعي ,  شػػرح الخريػػدة البييػػة , (ِ) هػػة هحهَّ ,  ُط( , ََُص) لمعبلهػػة الػػدردير , كعميػػو حكاشػػي العبلَّ
 . ق(ػ , الطبعة العةهرة الهميجيةُّّٔ)

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕشرح السنكسية , ص) (ّ)
 , هرجع سةبؽ . (َٔص) , ( الفكز كالبشرلْ)
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 ألفَّ ؛  كعمى أف نسبة أفعةؿ العبةد إليو تعةلى ال يستمـز نسبة القبػيح إليػو , هة ال يشةء
وئ ژ و يتصػرؼ فػػي همكػو هػػة يشػػةء ألنَّػػ؛  يء إنهػػة ىػك قبػػيح بةلنسػبة لفعمنػػة ال لفعمػوالشػ

ژوئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
هػػػػػة, فقػػػػػكؿ  (2)((1)  شػػػػػي  العيػػػػػدركس عػػػػػف القدريػػػػػة : ) العبلَّ

كىػػك أف يجػػرم فػػي همكػػو تعػػةلى هػػة ال ؛ كافمػت عػػف أنػػو يمػػزهيـ هػػة ىػػك أقػػبح هػػف ذلػػؾ 
؛ إذ كيػػؼ يهكػػف لئللػػو الهتفػػرد فػػي همكػػو  الطَّةافػػة( يظيػػر هنػػو أبمػػغ رد عمػػى ىػػذه يشػػةء

أف يحصػؿ شػػيء فيػو كىػػك ال يػتحكـ فيػػو , كفػي ىػػذا نسػبة العجػػز إليػو تعػػةلى , تعػػةلى 
 اهلل عهة يقكلكف عمكان كبيران .

؛ كالػػذيف يقكلػػكف بػػةلجبر فػػي أفعػػةؿ ةلجبريػػة طةافػػة أخػػرل تسػػهى ب كفػػي ردىػػـ عمػػى
د االعتػػداؿ كعمػػى النقػػيض هػػف , كىػػـ قػػد بػػةليكا فػػي ذلػػؾ حتػػى خرجػػكا عػػف حػػ اإلنسػػةف

هػػةالقدريػػة , يقػػكؿ  ؛  أيفػػةن   هػػذىب الجبريػػة فبلكأف يعتقػػد بطػػ: ) شػػي  العيػػدركس العبلَّ
ر عمػػى الشػػيء هػػف الهجبىػػ ألفَّ ؛  و يمػػـز عميػػو أف ال ثػػكاب كال عقػػةب كال هػػدح كال ذـألنَّػػ

ريعة ػمػـ هػف الشػكقػد عي , كؿ كجو لـ يصدر هنو فعؿ ينسب إليو حتػى يػدار عميػو حكػـ 
 كهػدحيـ عمييػة تػةرةن كذهيػـ أخػرل, اليراء أف اهلل سبحةنو كتعةلى أسػند األفعػةؿ لعبػةده 

حَّ التكسط بيف الهذىبيف  نطنػة بيػة أبأف نظرنػة إلػى األفعػةؿ هػف حيػث الصػكرة ك ؛ , فصى
, ىػػػذا ىػػػك العػػػدؿ السػػػكم  ألفَّ ؛  , كهػػػف حيػػػث الحقيقػػػة كلػػػـ نػػػنط بيػػػة أحكةهػػػةن  أحكةهػػػةن 

سػػػةف كلػػػك أدنػػػى ئلن؛ فكيػػػؼ يصػػػح أصػػػبلن أف ال يكػػػكف ل (3) (جمػػػيكالطريػػػؽ الكافػػػح ال
اختيةر في أفعةلو كأقكالو , إذف لبطؿ العهؿ بةلتكةليؼ , كألصبح الهكمػؼ كةلجهػةد بػؿ 

 كةلريشة في هيب الريح , كىذا ال يقكلو عةقؿ أصبلن .
 :اإلرادة 

آؿ بةعمكم في ذلؾ نشير لرأم اإلهةـ أبي الحسف  السَّةدةكلبيةف رأم عمهةء 
إف اهلل تعةلى هريد : قمتـ  ـى فإف قةؿ قةاؿ : لً األشعرم رفي اهلل عنو الذم يقكؿ : )

اإلرادة إذا كةنت هف صفةت  ألفَّ ؛ لكؿ شيء يجكز أف يراد ؟ قيؿ لو : قمنة ذلؾ 
ز أف يراد عمى الذات بةلداللة التي ذكرنةىة كجب أف تككف عةهة في كؿ هة يجك 

ة يجكز أف يعمـ همـ هف صفةت الذات كجب عهكهو بكؿ كهة إذا كةف الع ؛ حقيقتو
 عمى حقيقتو .

                                                 

 . (ِّية رقـ )اآل,  األنبيةء( سكرة ُ)
 , هرجع سةبؽ . (ٗٔص), الفكز كالبشرل  (ِ)
 . (ٗٔص),  الهرجع نفسو (ّ)
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كال يجكز أف , كأيفةن فقد دلت الداللة عمى أف اهلل تعةلى خةلؽ كؿ شيء حةدث 
 .(2)(  (1)( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )يخمؽ هةال يريده , كقد قةؿ اهلل تعةلى : 

هةفقكؿ  كجب أف تككف عةهة في كؿ هة يجكز أف يراد عمى األشعرم : )ه العبلَّ
( فيو داللة عمى أف إرادتو تعةلى ال تتعمؽ إال بةلههكنةت دكف الكاجبةت حقيقتو

كالهستحيبلت ؛ إذ كيؼ تتعمؽ بةلكاجبةت كىي ال يستحيؿ عدهية , يستمـز هف ذلؾ 
كف أف يقع ؛ فبل تحصيؿ الحةصؿ , ككيؼ تتعمؽ بةلهستحيبلت كالهستحيؿ ال يه

 يهكف أف نقكؿ بتعمقية بو أصبلن . 
هة ككهكافقة لهة قةلو اإلهةـ أبك الحسف يقكؿ عف اإلرادة  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

, شأنية تخصيص الههكف  كىي صفة أزلية قةاهة بةلذات كاجبة لو تعةلىبأنية 
كاير  ... كبيةض, كسكاد  , كطكؿ كقصر عميو هف زهةف كهكةف زببعض هة يجك 

ؿ عق, كال ي جةاز: أم  ؛ ك تتعمؽ بكؿ ههكف , عمى حسب العمـ ؛ ذلؾ هف الجةازات
 . تعمقية بييره

, هة شةء اهلل  , كهة كةف فبهراده : أف هة أراد تعةلی فيك كةاف كهذىب أىؿ الحؽ
, كىي اير األهر كالرفة  هرادؼ لئلرادة ةكالهشيا , كهة لـ يشأ لـ يكف, كةف 
,  (5)((4)چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ ,   (3)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  ة لمهحبدؼ الهرا

هةكفي قكؿ  ( داللة كافحة عمى صفة أزلية قةاهة بةلذات: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
أنية صفة قديهة كبقية صفةتو تعةلى , كككنية قةاهة بذاتو تعةلى ليست هنفصمة عنو 
؛ كهة يريد الهعتزلة كهف نحة نحكىـ أف يجعمكىة ؛ حتى يقكلكا : إف ذلؾ يدؿ عمى 

بأف كؿ صفةت الهعةني  السُّنَّةتعدد القديـ كىك ههتنع عميو تعةلى ؛ فرد عمييـ أىؿ 
 رادة قةاهة بذاتو تعةلى ال هنفصمة عنو ؛ فبل تعدد لمقدهةء أصبلن .كهنية اإل
رادة كبيف صفة اإلرادة كبيف صفتي القدرة كالعمـ نكع تتداخؿ ؛ إذ أف اإل 

, كهيةيرة لمعمـ  ةلذاتقةاهة ب, كىي صفة  , كتدبر الكةانةت تخصص الهقدكرات

                                                 

 ( .َُٕرقـ )سكرة ىكد , اآلية  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّالمهع في الرد عمى أىؿ الزيغ كالبدع , ص ) (ِ)
 ( .ِٖسكرة األعراؼ , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ٕسكرة الزهر , اآلية رقـ ) (ْ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ٓ)
 , هرجع سةبؽ . ( ُّْ/ُ)
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فةتكالقدرة كايرىهة هف  اإلرادات بهة  قد خصصت , ال تشبو إرادة الهحدثةت , الص 
, كييرىهة هف  التعمقةت ث, كال يحدث فيية تيير بحدك  لية هف التفصيبلت

فةت  .  (1)الص 
ككؿ هة في الككف هتحرؾ أك ثةبت ىك صةدر بإرادة اهلل تعةلى ؛ يقكؿ اإلهةـ 

, كلكف الطةعة  إرادة المَّو تعةلى ؛ األشيةء كمية صةدرة هف حفرة اإلرادة: ) الحدَّاد
, كالهعصية هظير  هظير نكر كخير كتىنىزُّؿ إلى حفرة الهبلاكة إلى حفرة الهؤهنيف

, كال عذر هع االختيةر  نةر كظمهة كتىنىزُّؿ إلى حفرة الشيةطيف إلى حفرة الفةسقيف
 . في تجةكز األحسف إلى فده أك كهة قةؿ

ر بعفيـ لبعض: النةس  كقةؿ رفي المَّو عنو ة يريده المَّو هنيـ هيسىخَّ ,  , كًلهى
, كيظف أنو إنهة يسعى  بقصد كبيير قصد ؛ يفعؿ األهر ههة ينفع ايره اإلنسةففترل 

نهة الحةجة أك ه في حةجة نفسو فقط ,   (2)(, كحةجتو هف ذلؾ قميؿ عظهية لييره, كا 
: )كال عذر هع االختيةر في تجةكز األحسف إلى فده( إشةرة  الحدَّادكفي قكؿ اإلهةـ 

لمرد عمى هف يعهؿ الهعةصي كالهخةلفةت هتكؿ في ذلؾ عمى إرادة اهلل تعةلى بو ؛ إذ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )هةذا كتب اهلل عميو أك أراده لو , قةؿ تعةلى :  اإلنسةفال يعمـ 

  .  (3) (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
 :  العمم 

,  الثَّةنيالنبكية كهة تقدـ في الفصؿ  السُّنَّةهثبتة في كبلهو تعةلى ك كىي صفة 
قةؿ عنية اإلهةـ أبك الحسف األشعرم رفي اهلل عنو رادان عمى هف نفةىة هف الهعتزلة 

 ألفَّ إف لمبةرم تعةلى عمهةن بو عمـ ؟ قيؿ لو : : لـ قمتـ  : فإف قةؿ قةاؿكايرىـ : )
الصنةاع الحكهية كهة ال تقع هنة إال هف عةلـ كذلؾ ال تحدث هنة إال هف ذم عمـ , 
فمك لـ تدؿ الصنةاع عمى عمـ هف ظيرت هنو هنة لـ تدؿ عمى أف هف ظيرت هنو 

 هنة فيك عةلـ .

                                                 

 ( , هع بعض التصرؼ .ِٓٓ/ُالهصدر نفسو , ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّْ/ُتثبيت الفؤاد , ) (ِ)
 ( .َِسكرة الزخرؼ , اآلية رقـ ) (ّ)



171 

 

كلـ تدؿ عمى , فمك دلت عمى أف البةرم تعةلى عةلـ قيةسةن عمى داللتية أنة عمهةء 
مى عمى داللتية عمى أف لنة عمهةن لجةز لزاعـ أف يزعـ أنية تدؿ ع أف لو عمهةن قيةسيةن 

ذا لـ يجز ىذا لـ يجزه هة قةلو ىذا القةاؿ ,عمهنة كال تدؿ عمى أنة عمهةء    (1)(كا 
فةعف ىذه  الحدَّاديقكؿ اإلهةـ  نػو تعػةلى عمػى كػؿ شػيء ا  ك : ) هبينػةن هتعمقةتيػة الص 

, كهػة  , كأحصى كؿ شػيء عػددان  عمهةن  , قد أحةط بكؿ شيء , كبكؿ شيء عميـ قدير
يعمـ هة يمج فػي األرض  , يعزب عف ربؾ هف هثقةؿ ذرة في السهةكات كال في األرض

ڄ  ڄ      ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  ؛  ةء كهػة يعػرج فييػةه, كهة ينزؿ هف السػ كهة يخرج هنية

كرقػة ر, كهػة تسػقط هػف حػ, كيعمـ هة في البر كالبى كأخف , يعمـ السرَّ   (2)چڃ    ڃ
,  (3)(ةبس إال فػي كتػةب هبػيفيػ, كال حبة في ظمهةت األرض كال رطػب كال  إال يعمهية

( فيػو إشػةرة , كأحصى كؿ شيء عددان  قد أحةط بكؿ شيء عمهةن : ) الحدَّادفقكؿ اإلهةـ 
عمػػـ اهلل تعػػةلى يتعمػػؽ بكػػؿ شػػيء هػػف الكاجبػػةت كالجػػةازات كالهسػػتحيبلت ؛ إذ  إلػػى أفَّ 

 ف يككف عمهو تعةلى هحيطةن هف ذلؾ .هقتفى اإلحةطة أ أفَّ 
هةعمى ىذا التعمؽ ينص ك  كعمهو تعةلی صفة : ) فيقكؿ ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

  : يتفح بو کؿ هعمـك عمى هة ىك بو أم ؛ ينكشؼ, أزلية قةاهة بذاتو تعةلى 
فيك هتعمؽ بجهيع الكاجبةت  ؛ ال يحتهؿ النقيض بكجو هف الكجكه ةن هتة انکشةفةن 

ی  ی  ی  چ  ؛ كىك سبحةنو كتعةلى يعمـ ذلؾ بعمـ قديـ, كالجةازات كالهستحيبلت 

, كهة ال ف , كيعمـ هة كةف كهة يكك  (4)چجئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  
ٱ  ٻ  چ   : قةؿ تعةلى ؛ , كال يخفى عميو هعمـكف يككف أف لك كةف كيؼ يكك 

 . (5)چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
عو ػو يسهألنَّ ؛  دنيةه, كيؤثره عمى ىكاه ك  فيجب عمى العةقؿ أف يراقب هكاله

 . كيراه

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .َِالمهع في الرد عمى أىؿ الزيغ كالبدع , ص) (ُ)
 ( .ْسكرة الحديد , اآلية رقـ ) (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ُْٔ) ص هبحث عقيدة أىؿ اإلسبلـ ,  , نصةاح الد ينية( الّ)
 ( .ُٔسكرة يكنس , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ُٔسكرة ؽ , اآلية رقـ ) (ٓ)
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فةتكليس العمـ هف  , كليذا كجب تعمقو بكؿ  كشؼ ة, بؿ ىك صف الهؤثرة الص 
,  (2)((1)چجح  مح  جخ     حخ  مخ  چ   : كأصمو قكلو تعةلى , كاجب كجةاز كهستحيؿ

ال  ةن هتة انکشةفةن   يتفح بو کؿ هعمـك عمى هة ىك بوكقكلو رحهو اهلل تعةلى : )
( فيو رد عمى الفبلسفة كهف نحة نحكىـ في ادعةايـ يحتهؿ النقيض بكجو هف الكجكه

 أف اهلل تعةلى ال يعمـ الجزايةت الهخفية في ىذا الككف , كفي ذلؾ يقكؿ بعفيـ :
ػػػػػػػػػػػػػػػفىرى  بػثػبلثػػػػػػػػػػػػػػػةو   الػفػػػػػػػػػػػػػػػػبلسفة العػػػػػػػػػػػػػػدا كى

 
 وٍ إذ أنػكػركىػػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػػي حػقٌػػػػػػػػػػػػػػةن هػػػػػػػػػػػػػػثبت 

 عػمػػػػػػػػػػػػػػـ بػجػزاػػػػػػػػػػػػػػي, حػػػػػػػػػػػػػدكث عكالػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 (3)وٍ حػشػػػػػػػػػػػر ألجػسػػػػػػػػػػػةد ككػةنػػػػػػػػػػػت هيػػػػػػػػػػػت 
عند طركء سببو , كهة يكىـ  كعمهو تعةلى قديـ أزلي ليس بحةدث أك طةرئ 

هةخبلؼ ذلؾ هف النصكص فميس عمى ظةىرىة , قةؿ   : ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, كال  , ال يزيد كال ينقص , بؿ عمهو قديـ ال يحدث لو عمـ بحدكث هعمكـ) 

فةتكال  لذكات, كال يتبدؿ بتبديؿ ا يتيير بتيير الهعمكهةت , كال تطرقو افمة كال  الص 
, كال يشبو عمهو عمـ  يعمـ هف اير ارتسةـ في قمب كال دهةغ , نـك كال سبةت

, كفي قكلو  (4)(, اني عف البيةف , كبينةت البرىةف ةت القرآف, كثبكتو بآي الهخمكقةت
رحهو اهلل تعةلى : )هف اير ارتسةـ في القمب داللة عمى أف عمـ اهلل تعةلى ليس هثؿ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )الهخمكقةت في أنو صكرة تنطبع بةلذىف أك نحك ذلؾ ؛ إذ 

    . (5)(ٹ ٹ 
 والبصر : , السَّمع

هػػػف األشػػػةعرة كايػػػرىـ , كنفتػػػو  السُّػػػنَّةكىهػػػة هػػػف صػػػفةت الهعػػػةني التػػػي أثبتيػػػة أىػػػؿ 
 السَّػهعكنثبػت هلل الهبتدعة هف الهعتزلة كايرىـ , قةؿ اإلهةـ األشعرم رحهػو اهلل تعػةلى : )

 . (6)(فتو الهعتزلة كالجيهية كالخكارجذلؾ كهة ن يكالبصر كال ننف

                                                 

 ( .ُِسكرة الطبلؽ , اآلية رقـ ) (ُ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ِ)
 ( , بحذؼ يسير , هرجع سةبؽ .ُّٓ/ُ)

هة البةجكرم عمى جكىرة التكحيد , ص (ّ)  . (ِٕٓ/ُ)انظر شرح العبلَّ
 .( ِٓٓ/ُالهرجع نفسو , )( ْ)
 ( .ُُسكرة الشكرل اآلية , رقـ ) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِاإلبةنة , ص) (ٔ)
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 هػػػػف الههكنػػػػةت دكف ايرىػػػػة ؛ كهػػػػة قػػػػةؿ بصػػػػره هتعمػػػػؽ بجهيػػػػع الهكجػػػػكداتك سػػػػهعو ك 
هػػػة كسػػػهعو كبصػػػػره هتعمقػػػةت بجهيػػػع الهكجػػػكدات : ) شػػػي  بػػػف عبػػػداهلل العيػػػدركس العبلَّ

فػػبل يعػػزب  ؛قػػديهية كحةدثيػػة ؛ سػػكاء كةنػػت هػػف قبيػػؿ األصػػكات كالهرايػػةت أك ايرىػػة 
عف سهعو كبصره شيء , كليس ذلؾ عمػى هػة يفيػـ هػف صػفةت الهخمػكقيف ؛ كهػة ىػك 
فةعػػؿ بػػبل جةرحػػة ىػػك عػػةلـ بػػبل قمػػب , بصػػير بػػبل حدقػػة كأجفػػةف , سػػهيع بػػبل أصػػهخة 
كآذاف ؛ إذ كػػػؿ ذلػػػؾ هػػػف صػػػفةت خمقػػػو , أجراىػػػة فػػػييـ بحسػػػب العػػػةدة , كلػػػك شػػػةء أف 

 ذلػػػؾ لفعػػػؿ , كىػػػك عمػػػى كػػػؿ شػػػيء قػػػديريجعػػػؿ العػػػيف سػػػةهعة كاآلذاف هبصػػػػرة كايػػػر 

ژٹ ٿٿٿٹ ٺژ
(1)

سػػػػػكاء كةنػػػػػت هػػػػػف قبيػػػػػؿ , كفػػػػػي قكلػػػػػو : ) (2)( 
( ربهة يككف فيو إشةرة العتهةد أف سػهعو تعػةلى ينكشػؼ األصكات كالهرايةت أك ايرىة

بػػػو الهسػػػهكعةت كالهبصػػػرات , ككػػػذلؾ بصػػػره ينكشػػػؼ بػػػو الهبصػػػرات كالهسػػػهكعةت , 
رات بصى ػبةلهسػػػهكعةت فقػػػط , كبصػػػره هتعمػػػؽ بةلهيػػػخبلفػػػة لهػػػف قػػػةؿ : إف سػػػهعو هتعمػػػؽ 

 . طػفق
هةعبةرة  كلعؿَّ  و كبصره عكسهعمى ذلؾ حيف قةؿ : ) نص   ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

سكاء  ؛ ر, بؿ كؿ هكجكدبصى نكشؼ بية كؿ هسهكع ك هي ي,  تعةلى صفتةف أزليتةف
 يميؽ كهةفيك تعةلی يسهع كيری  ؛ أك ايره ةن , ذات أك حةدثةن يهةن كةف ذلؾ الهكجكد قد

ٺ  ٿ        چ   : تعةلى كقةؿ,  (3)چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  : تعةلى قةؿ ؛ بو

( يعني سكاء كةف هبصران بؿ كؿ هكجكدفقكلو : ) (5)((4)چٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ
 أك هسهكعةن . 

كسهعو بصو تعةلى ينكشؼ بو اير هة ينكشؼ بةلعمـ ؛ فبل تقـك صفة العمـ  
كالبصر , كهعرفة كنو ذلؾ ال يعمهو إال اهلل تعةلى ؛ كهة قةؿ  السَّهعهقةـ صفتي 

هة فبل يعزب عف سهعو هسهكع  ؛ كشةؼ بةلعمـنالكشةؼ عمى انالكيزيد ا) ًبٍمفًقٍيو العبلَّ
ف خفي ف دؽ كا   ( ., كال يييب عف رؤيتو هراي كا 

                                                 

 . (ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ )( ُ)
 . (َٔ) ص , ( الفكز كالبشرلِ)
 ( .ْٔسكرة طو , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ْ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٕ/ُ)
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كبير ؛  كسهعو كبصره تعةلى ال يككف بآلة أك جةرحة , تعةلى اهلل عف ذلؾ عمكان 
 كهة يعمـ بيير قمب ؛ ة كآذافصهخ, كيسهع بيير أ هف اير حدقة كأجفةف يریفيك )

, أجراىة  وقإذ كؿ ذلؾ هف صفةت خم ؛ , كيخمؽ بيير آلة , كيبطش بيير جةرحة
, كىك  , كاألذف هبصرة لفعؿ سةهعة ف, كلك شةء أف يجعؿ العي فييـ بحسب العةدة
 . (1)(عمى كؿ شيء قدير

 :  الكمام 
,  السُّػػػنَّةآؿ بػػػةعمكم فػػي هبحػػػث الكػػػبلـ عمػػػى رأم أىػػػؿ  السَّػػػةدةلقػػد هفػػػى عمهػػػةء 

كعمػػى هػػذىب أبػػي الحسػػف األشػػعرم بػػأف كػػبلـ اهلل تعػػةلى قػػديـ لػػيس بهخمػػكؽ , خبلفػػةن 
 لمهعتزلة الذيف قةلكا : إف كبلـ تعةلى هخمكؽ , تعةلى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران .

بةبػػػةن  «اإلبةنػػػة»رفػػػي اهلل عنػػػو فػػػي كتةبػػػو كقػػػد عقػػػد اإلهػػػةـ أبػػػك الحسػػػف األشػػػعرم 
القػػػرآف كػػػبلـ اهلل تعػػػةلى ايػػػر  الكػػػبلـ فػػػي أفَّ  : الثَّػػػةنيالبػػػةب كػػػةهبلن عػػػف ذلػػػؾ فقػػػةؿ : )

كالػدليؿ العقمػي ؛ بنحػك  السُّػنَّةالتي تدؿ عمى ذلؾ في الكتةب  األدلَّةثـ سرد  ,( هخمكؽ
 و اير هخمكؽ ., عند الحديث عف الكبلـ كأنَّ  الثَّةنيهة ذكره البةحث في الفصؿ 

 آؿ بةعمكم في ذلؾ :  السَّةدةعف عمهةء  النَّقؿكهة يمي 
هػػػةيقػػػكؿ  أف كػػػبلـ اهلل  السُّػػػنَّة: )كهػػػذىب أىػػػؿ  شػػػي  بػػػف عبػػػداهلل العيػػػدركس العبلَّ
أصػؿ صػفة  ألفَّ قديهة بقػدهية ؛ , ة قديهة , قةاهة بذاتو الهقدسة ثةبتة لية صفة هعنكيَّ 

نهػة ييػالكبلـ في الهخمكؽ إنَّ  عميػو بةلمسػةف , كليػذا تقػكؿ  دؿُّ هة ىك الهعنى النفسػةني , كا 
 : في نفسي كبلـ أريد أف أذكره لؾ , كقةؿ الشةعر :

نهػػػػػة   إف الكػػػػػبلـ لفػػػػػي الفػػػػػؤاد كا 
 

عػػػؿ المسػػػةف عمػػػى الفػػػؤاد دلػػػيبل  جي
( إشػةرة لمػرد عمػى الهبتدعػة الهخمكؽ إنهة ىك الهعنى النفسةني, كفي قكلو : ) (2)( 

و عنػػدىـ ال يتصػػكر ألنَّػػهػػف الهعتزلػػة الػػذيف اسػػتدلكا عمػػى أف كبلهػػو تعػػةلى هخمػػكؽ ؛ 
 حةدثػػػة كػػػبلـ هػػػف ايػػػر ألفػػػةظ أك حػػػركؼ , كال يهكػػػف أف تكػػػكف الحػػػركؼ كاأللفػػػةظ إالَّ 

بأنػػو يتصػػكر كجػػكد كػػبلـ هػػف ايػػر حػػركؼ كال لفػػظ ؛  السُّػػنَّةعمػػييـ أىػػؿ  هخمكقػػة ؛ فػػردَّ 
 . (3)كةلكبلـ النفسي كذلؾ

                                                 

ة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو , شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػ (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٕ/ُ)

 . , هرجع سةبؽ (ُٔ-َٔ) ص, الفكز كالبشرل  (ِ)
 ( , ط : دار الذخةار .ّٓٓانظر شرح الطحةكية الكبير ؛ لمدكتكر سعيد فكدة , ص) (ّ)
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؛ كههف حكى ذلؾ  السُّنَّةية هف أىؿ هحهَّدكعمى ىذا الذم ذيكر أجهعت األهة ال
هةاإلجهةع   رفي اهلل عنيـ - السُّنَّةأجهع أىؿ  كليذافقةؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

, هحفكظ في  , هكتكب في الهصةحؼ نةلسهقركء بةأل یكبلـ اهلل تعةل عمى أفَّ  -
ة , كأهَّ  عمى كبلـ اهلل تعةلى ة دؿَّ هة كقع فيهنإ, فبةف لؾ أف االختبلؼ  الصدكر

 ؛ , بؿ ىك كاحد ال يتعدد فميس فيو اختبلؼ كال تبديؿ كال تييير یكبلهو تعةل
 . (1)(كهثمو شيء كىك السهيع البصير سفسبحةف هف لي

هػػةقػػد اسػػتعرض ك  ىػػػ( أقػػكاؿ الهػػذاىب الهشػػيكرة ُُُِ)ت :  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػداهلل  العبلَّ
هػف  السُّنَّةفي ىذه الهسألة , كذكر أدلتية الهشيكرة , ثـ فنَّد هنية هة كةف هخةلفةن ألىؿ 

)الكػػبلـ : أم : كبلهػػو تعػػةلى , كقػػد تػػكاتر  ة كايػػرىـ ؛ فقػػةؿ :أقػػكاؿ الهعتزلػػة كالحشػػكيَّ 
ػػبلةعمػػييـ  األنبيػػةءإجهػػةع  فػػؽ عمػػى ذلػػؾ هػػةن , كاتَّ عمػػى ككنػػو تعػػةلى هتكم   السَّػػبلـك  الصَّ

أنػػو الكػػبلـ النفسػػةني  السُّػػنَّةيـ اختمفػػكا فػػي كبلهػػو ؛ فػػذىب أىػػؿ ة , لكػػنَّ جهيػػع أىػػؿ الهمَّػػ
 . القةاـ بةلذات الهنزَّه عف الحركؼ كاألصكات

كذىب الهعتزلة إلى إنكةر الكبلـ النفسػي , كجعمػو هػف صػفةت األفعػةؿ , كيقكلػكف 
الهراد أنػو خمػؽ الكػبلـ فػي الشػجرة   (2)چڃ  چ  چ   چچ  لى : في قكلو تعة

دان ليػػػذه الحػػػركؼ كاأللفػػػةظ الدالػػػة عمػػػى تمػػػؾ , كقػػػةلكا : هعنػػػى ككنػػػو هتكمهػػػةن ككنػػػو هكًجػػػ
د بػػف ث ليػػذه البدعػػة الجٍعػػحػػدً الهعػػةني فػػي أجسػػةـ هخصكصػػة هػػف همىػػؾ أك نبػػي , كالهي 

 يـك األفحى .؛ أم : ذبحو  ى بو خةلد القشيرمالذم فحَّ  (3)درىـ
ـ بحػػرؼ كصػػكت قػػةاـ بذاتػػو , ثػػـ هػػف ىػػؤالء و تعػػةلى هػػتكم  ة إلػػى أنَّػػكذىػػب الحشػػكيَّ 

 هف التـز حمكؿ الحكادث بذاتو , كهنيـ هف قةؿ : بؿ الحركؼ كاألصكات قديهة .

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٕ/ُ)

 ( .ُْٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ِ)
: قػػةؿ الػػػذىبي , سػػكف الجزيػػػرة الفراتيػػة , , لػػو أخبػػةر فػػػي الزندقػػة : هبتػػػدع هػػف الهػػكالي : الجعػػد بػػف درىػػػـ (ّ)

, فقتػؿ عمػى ذلػؾ بػةلعراؽ  , زعـ إف اهلل لـ يتخذ إبراىيـ خميبل كلـ يكمػـ هكسػى , هبتدع فةؿ )عداده في التةبعيف
ألنو تعمـ هف الجعد بف درىػـ هذىبػو فػي القػكؿ بخمػؽ  ؛ : )كةف هركاف يمقب بةلجعدم يـك النحر( كقةؿ ابف األثير

ه إلى خةلػد , كسير  , فظفر بو , فطمبو ىشةـ هيهكف بف هيراف : كةف الجعد زنديقة شيد عميو , كقيؿ القرآف كالقدر
( , كتػػةري  اإلسػػبلـ َُِ/ِىػػػ( . انظػػر األعػػبلـ لمزركمػػي )ُُٖككػػةف قتمػػو فػػي سػػنة ) فقتمػػو(القسػػرم فػػي العػػراؽ 

 ( , هرجع سةبؽ . ُِٖ/ّ)
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ػػك كتبعػػو الهعتزلػػة ,  (1)كأكؿ هػػف أظيػػر القػػكؿ بخمػػؽ القػػرآف أبػػك عمػػي الجبػػةاي ة حجَّ
ې  ې   ى  چ    عةلى هف ىػذه الحػركؼ كاأللفػةظ قكلػو تعػةلى :الهعتزلة عمى أف كبلهو ت

, كالهسػهكع إنهػة ىػػك ىػذه الحػػركؼ  (2)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
كيصػػػؼ بككنػػػو عربيػػػةن , كالعربػػػي  (3)چہ  ھ  ھ  ھ   چ   كاأللفػػػةظ , كقكلػػػو تعػػػةلى :

الكبلـ في الميػة كالعيػرؼ ىػك ىػذا , كليػذا ال يصػفكف األخػرس  ألفَّ إنهة يككف المفظ , ك 
 بةلهتكمـ .

ة الثَّةنيػ: أف الهعنى : حتى يسهع لفظ كبلـ اهلل , كعػف  األكلىكالجكاب عف اآلية 
هعبَّػػػػران بػػػػةلعربي , كأهػػػػة الجػػػػكاب عػػػػف قػػػػكليـ : )إف الكػػػػبلـ فػػػػي الميػػػػة     چہ  ھ چ: 

الكػػبلـ كهػػة يطمػػؽ عمػػى األلفػػةظ كالحػػركؼ بحسػػب العيػػرؼ يطمػػؽ  كالعػػرؼ ىػػك ىػػذا( أفَّ 
 :   عمى الهعنى القةاـ بةلنفس , كلذلؾ قةؿ األخطؿ

نهػػػة   إف الكػػػبلـ لفػػػي الفػػػؤاد كا 
 

 جيعؿ المسةف عمى الفؤاد دليبل
ذا عرفت هة تقدـ هف كبلـ الهخةلفيف كالرد عمييـ , كعرفت أيفػةن هػة أشػرنة إليػو  كا 

ايرىـ ال يتكمـ بػو  كبلـ الذم ىك الحؽ الذم ال هرية فيو , كأفَّ  السُّنَّةهف هذىب أىؿ 
ة إلػػػى سػػةنيَّ نإلجةىػػؿ ففػػبلن عػػف العةقػػػؿ , فجػػدير بػػأف يخػػرجيـ كبلهيػػػـ عػػف الهرتبػػة ا

كالجهةعػػػة التػػػةبعيف هلل  السُّػػػنَّةة , فػػػةعمـ أف الحػػػؽ هػػػة ذىػػػب إليػػػو أىػػػؿ الهرتبػػػة البييهيَّػػػ
 . (4)فسي(اهلل تعةلى ىك الكبلـ النَّ  كلكتةبو كلرسمو ؛ كىك أف كبلـ

آؿ بػػػةعمكم أف كػػػبلـ اهلل تعػػػةلى فػػػي حقيقتػػػو ال يشػػػبو كػػػبلـ  السَّػػػةدةكيقػػػرر عمهػػػةء 
هػػػػػػةيقػػػػػػكؿ الهخمػػػػػػكقيف ؛ فكيػػػػػػؼ لكػػػػػػبلـ الخػػػػػػةلؽ أف يشػػػػػػةبيو كػػػػػػبلـ الهخمػػػػػػكؽ ؛   العبلَّ

صػػفة , بػػؿ ىػػك  ؽؼ كال خٍمػػٍمػػ, هػػة فيػػو خي  حػػؽ لػػو قػػكؿ كمػػو هػػتكمـ):  ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف 
أخبػرت بيػة عنػو  , , ككاعػد كهتكعػده , بية في جهيع الهعمكهةت هخبر كآهػر كنػة ةأزليَّ 

, ال يميػؽ  ةؿهػ, كىي صػفة ك , كظيرت بية كتبو اهلل كسبلهو عمييـ ت, صمكا الرُّسؿ
                                                 

بػف عفػةف رفػي اهلل , هػكلى عثهػةف  بف عبد الكىةب بف سبلـ بف خةلد بف جهراف بػف أبػةف هحهَّدأبك عمي  (ُ)
, كأخػذ ىػذا العمػـ عػف أبػي يكسػؼ يعقػكب  ؛ كةف إهةهة في عمـ الكبلـ عنو, الهعركؼ بةلجبةاي أحد أاهة الهعتزلة

, تكفي  هقةالت هشيكرة ؿ, كلو في هذىب االعتزا بف عبد اهلل الشحةـ البصرم رايس الهعتزلة بةلبصرة في عصره
 ىػ( .ِّٓسنة )
 ( .ٔرقـ )سكرة التكبة , اآلية  (ِ)
 ( .َُسكرة يكسؼ , اآلية رقـ ) (ّ)
 , هرجع سةبؽ ., بحذؼ يسير  (ُٕالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
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ه عػػػػف , هنػػػػزَّ  , هبةينػػػػة لصػػػػفةت الهخمكقػػػػةت , قديهػػػػة أزليػػػػة بػػػػو سػػػػبحةنو فقػػػػدىة بحػػػػةؿ
, كقػد أسػهعية  , كال شػيء هػف اآلالت كاء كال لسػةف, هػف ايػر ىػ الحركؼ كاألصػكات

 . (1)(كهة جةءت بو اآليةت؛ كذلؾ  یاهلل سبحةنو هكس
هػػػةكيقػػػكؿ  كلكػػػف ال يفيػػػـ أيفػػػةن هػػػف صػػػفة كػػػبلـ البػػػةرئ شػػػي  العيػػػدركس : ) العبلَّ

فػف جى  بػبلسهيع ببل إذف , بصػير , خمكؽ , بؿ كهة ىك عةلـ ببل قمب هشةبية كبلـ اله
 . (2)(هتكمـ ببل لسةف كال حرؼ كال صكت, فيك أيفةن 

كأهػػػػة القػػػػرآف الهقػػػػركء أك الهسػػػػهكع أك الهحفػػػػكظ فيػػػػك كػػػػبلـ اهلل لكػػػػف ال يهكػػػػف أف 
يو بنفسػػو كبلهػػو القػػديـ , بػػؿ ىػػي دالالت حةدثػػة لكبلهػػو القػػديـ سػػبحةنو كتعػػةلى ؛ نسػػه  

هػػػػةيقػػػػكؿ  , الهسػػػػهكع بػػػػةآلذاف ,  لسُّػػػػنَّةكالقػػػػرآف الهقػػػػركء بةالشػػػػي  العيػػػػدركس : ) العبلَّ
ى أيفػػةن كػػبلـ اهلل بحسػػب الحقيقػػة سػػهَّ الهحفػػكظ بػػةلقمكب , الهكتػػكب فػػي الهصػػةحؼ يي 

فةالشرعية ؛ لداللتو عمى  الهعنكية هف اير حمكليػة فيػو , كال حػدكثية بحػدث تمػؾ  الص 
 .سةلحرؼ كالصكت بقدـ ذاتو الهقدَّ األصكات كالحركؼ , بؿ كبلهو قديـ قبؿ تككيف ا

اسػػهو اهلل الػػرحهف الػػرحيـ هكتػػكب هنطػػكؽ بػػو هسػػهكع هحفػػكظ ,  كهػػة أفَّ كىػػذا  
دؿ عميػػو الػػذم فػػي الػػذىف ييػػ ألفَّ و حدكثػػو كال حمكلػػو ؛ كهػػع ذلػػؾ فػػبل يمػػـز هػػف ذلػػؾ كم ػػ

بةلمسػػةف , كالكتةبػػة تػػدؿ عمػػى الهنطػػكؽ بػػو , كلػػيس شػػيء هػػف ذلػػؾ حقيقػػة الشػػيء فػػي 
ػفةنفس األهػر , ككبلهػو تعػةلى صػفة هػف صػفةتو , كال يجػكز عمػى  القديهػة هػة ال  الص 

(3)يجكز عمى الذات هف صفةت الحدث(
  . 

ـى يتعمؽ كبلهو تعةلى فيك يتعمؽ بكؿ  هف الكاجبةت كالجةازات كالهستحيبلت كأهَّ  ةً ب
هة؛ كقد ذكرىة ههثبلن  بكؿ  ىكبلهو تعةل كيتعمؽفقةؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

:  هثةؿ داللتو عمى الكاجب؛ داللتو  كهعنى تعمقو,  كةلعمـ كاجب كجةاز كهستحيؿ
,  , كصهدانيتو كاجبة كحدانيتو كاجبة ألفَّ  ؛ (4)چٻٱ  ٻ  ٻ  چ    : قكلو تعةلى

, كهثةؿ  , كال شؾ في افتقةر كؿ هة سكاه تعةلى إليو كالصهد ىك الذم يمجأ إليو ايره

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ِٔٓ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , )( ُ)
 , هرجع سةبؽ .( ُٔ-َٔص), ( الفكز كالبشرل ِ)
 . نفس الصفحة , هصدر نفسو( الّ)
 ( .ُاآلية رقـ ) سكرة اإلخبلص , (ْ)
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الخمؽ  ألفَّ  ؛ (1)چ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  ةلى :داللتو عمى الجةاز : قكلو تع
 . (2)(هف الجةازات

فةتصفة هف ىذه  كؿ  ل فح أفَّ كبهة سبؽ بيةنو كتقريره يتَّ  هطةلب تتعمؽ بكؿ  الص 
ف ىذه الهطةلب كاحدة هنية ؛ بحيث يهكف إرجةعية إليية كتخصيصية بية , كقد بيَّ 

لكؿ كاحدة هف صفةت  كاعمـ أفَّ رحهو اهلل تعةلى بقكلو : ) ًبٍمفًقٍيوالحبيب عبدالرحهف 
:  فةلجهمة ؛ هطةلب ةفمية ست , إال الحيةة هنية ىذه السبع سبعة هطةلب الهعةني

 :  كتفصيمية ةن ,ثهةنية كأربعكف هطمب
, كهخةلؼ  كبةؽ , ـي, كقد : ثةبت أم ؛ هكجكد: كؿ هنية  كالبصر ةلسَّهعف

بجهيع  ؽكعمـ التعم , , ككاحد , كاني عف الهخصص لسهعنة كبصرنة الحةلييف
 .ةن , فيذه أربعة عشر هطمب الهكجكدات
, كهخةلؼ لكبلهنة كعمهنة  , كبةؽ كقديـ,  : هكجكد كؿ هنية كالعمـ كالكبلـ
, كىذه  , كعمـ التعمؽ بجهيع الهعمكهةت , ككاحد , كاني عف الهخصص الحةلييف
 .ةن ر هطمبأربعة عش
, كهخةلفة لقدرتنة  , كبةقية , كقديهة : هكجكدة كؿ كاحدة هنية كاإلرادة كالقدرة

رادتنة الحةليتيف  كعةهة التعمؽ بجهيع الههكنةت,  , ككاحدة ة عف الهخصص, كانيَّ  كا 
 .ةن , كىذه أربعة عشر هطمب

, كانية عف  , كهخةلفة لحيةتنة الحةدثة , كبةقية , كقديهة هكجكدةة كالحية
 ةن ؛: ثهةنية كأربعكف هطمب فذلؾ بةلتفصيؿ ؛ , فيذه ستة هطةلب , ككاحدة الهخصص
 . كهة سمؼ
فةت أقسةـ   : بةعتبةر التعمؽ الص 
فةتمـ أف ىذه كقد عي   : أربعة أقسةـ  بةعتبةر التعمؽ السبع الص 

 . : الحيةة كىك ؛ [ قسـ ال يتعمؽ بشيءُ]
 . , كاإلرادةة : القدر  كىك ؛ كقسـ يتعمؽ بةلههكنةت[ 7] 

                                                 

 ( .ٖٔسكرة القصص , اآلية رقـ ) (ُ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٕ/ُ)
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 . , كالبصر السَّهع:  كىك ؛ كقسـ يتعمؽ بجهيع الهكجكدات[ 9] 
 . كالعمـ,  : الكبلـ كىك ؛ [ كقسـ يتعمؽ بجهيع الهعمكهةتْ] 
 
 : ثبلثة أقسةـ ؽكالتعم 
 . كاإلرادة القدرة ؽالتأثير: كىك تعمُّ  ؽتعمُّ [ 1] 
 كالبصر .  السَّهع, ك  العمـ ؽ: كىك تعم كشةؼاالنكتعمؽ [ 7] 
 . (1)( الكبلـ ؽ: كىك تعم كتعمؽ الداللة[ 9]

هةص كقد لخَّ  )ثـ و فقةؿ : السنكسي في عقيدتو رحهو اهلل تعةلى ذلؾ كمَّ  العبلَّ
يجب لو تعةلى سبع صفةت , تسهى صفةت الهعةني ؛ كىي : القدرة كاإلرادة 

ؽ بجهيع الكاجبةت كالجةازات كالهستحيبلت قةف بجهيع الههكنةت , كالعمـ الهتعم  الهتعم  
كالبصر الهتعمقةف بجهيع الهكجكدات ,  السَّهع, كالحيةة كىي ال تتعمؽ بشيء , ك 

 . (2)كالكبلـ الذم ليس بحرؼ ال صكت , كيتعمؽ بهة يتعمؽ بو العمـ هف الهتعمقةت(
 

فات  ة : وىي كونو تعالى :المعنويَّ  الصِّ
-7بصيرًا , -6سميعًا , -5عميمًا , -4مريدًا , -3قادرًا , -2حيًا , - 1

 متكممًا .
آؿ بةعمكم عهة كرد في  السَّةدةكال يختمؼ هة كرد في كتب عمهةء العقيدة هف 

كقةؿ اإلهةـ أبك الحسف كتب عمهةء األشةعرة في ذلؾ , كههة سبؽ يتبيف ذلؾ ؛ 
, كال  , كال قدرة كزعهت الجيهية أف اهلل تعةلى ال عمـ لواألشعرم رفي اهلل عنو : )

,  , حي , قةدر كا أف ينفكا أف اهلل تعةلى عةلـ, كأراد , كال بصر لو , كال سهع حيةة
يـ ألنَّ ؛  , فأتكا بهعنةه فهنعيـ خكؼ السيؼ هف إظيةرىـ نفي ذلؾ ؛ , بصير سهيع

, ككجب ذلؾ  إنو ليس بعةلـ كال قةدر : ال عمـ هلل كال قدرة لو فقد قةلكا : إذا قةلكا
 الزنةدقة قد قةؿ كثير هنيـ ألفَّ ؛  , كىذا إنهة أخذكه عف أىؿ الزندقة كالتعطيؿ عمييـ

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
(ُ/ُّٗ . )  

  هرجع سةبؽ .  ( ,ِٔشرح العقيدة السنكسية , ص ) (ِ)
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, فمـ تقدر  , كال بصير , كال سهيع , كال حي , كال قةدر : إف اهلل تعةلى ليس بعةلـ
, سهيع,  , حي , قةدر إف اهلل عةلـ : , كقةلت الهعتزلة أف تفصح بذلؾ فأتت بهعنةه

,  السَّهع, ك  , كالقدرة بصير هف طريؽ التسهية هف اير أف يثبتكا لو حقيقة العمـ
 .(1)(كالبصر

هةكقةؿ  نالبةق العبلَّ ف أردتـ بقكلكـ ي رحهو اهلل تعةلى : )بلَّ كعمى ؟ كيؼ ىك : كا 
 . (2)(, هريد , بصير , سهيع , قةدر, هتكمـ , عةلـ , حي أم صفة ىك ؟ فيك قديـ

فةتعمهةء األشةعرة رحهيـ اهلل تعةلى اختمفكا أنفسيـ في إثبةت  اير أفَّ    الص 
هعنى إنكةر الهعنكية إلى فرقتيف ؛ فهنيـ هف أثبتية كهنيـ هف نفةىة , كعمى كؿ ف

الهعنكية إنكةر زيةدتية عمى الهعةني ؛ بحيث تككف كاسطة بيف الهكجكد كالهعدـك , 
ع عميو فميس فيو خبلؼ إنهة الخبلؼ و هجهى ألنَّ  ؛نكةر ككنو قةدران هثبلن هف أصمو ال إ

  .  (3)في زيةدتو عمى الهعةني
هةهف أثبتية ؛ يقكؿ  آؿ بةعمكم قكؿى  السَّةدة كقد كافؽ عمهةءي  عبدالرحهف  العبلَّ

ية هنسكبة ألنَّ ؛  ةهعنكيَّ  تيسهنةن سبب تسهيتية بذلؾ : )رحهو اهلل تعةلى هبي   ًبٍمفًقٍيو
صفةت  ألفَّ ؛  كراجعة إليية كهتفرعة عنية , كهشتقة هأخكذة هنية إلى الهعةني

فةتة كأهَّ  , ة كهة تقدـ, قةاهة لمذات العميَّ  الهعةني ىي صفةت كاجب الكجكد  الص 
, بؿ  , كليست بهكجكدة ثةبتة قةاهة بةلذات ة فيي صفةت تكصؼ بية الذاتالهعنكيَّ 
 . بية صفةت الهعةني فقط ةكدة القةاهالهكج

 فككنو , قةدر بقدرة فيك ؛ عبةرة عف قيةـ القدرة بذاتو تعةلى ان تعةلى قةدر  فككنو
 .  فيك حي بحيةة ؛ عبةرة عف قيةـ الحيةة بذاتو تعةلى ةن حيٌ 

 . فيك سهيع بسهع ؛ بذاتو تعةلى السَّهععبةرة عف قيةـ ةن كككنو سهيع
 . فيك بصير ببصر؛  عبةرة عف قيةـ البصر بذاتو تعةلى ان كككنو بصير  
 . فيك عةلـ بعمـ ؛ عبةرة عف قيةـ العمـ بذاتو تعةلى ةلهةن كككنو ع 
 . فيك هتكمـ بكبلـ ؛ عبةرة عف قيةـ الكبلـ بذاتو تعةلى هةن كككنو هتکم 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُّْاإلبةنة عف أصكؿ الديةنة , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٓاإلنصةؼ , ص) (ِ)
هة اليرسػي عميػو , ص)انظ (ّ) ( , هرجػع سػةبؽ ِْٖر شرح جكىرة التكحيد لمعبلهة البةجكرم هع حةشية العبلَّ
 .  
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 . (1)( بإرادة يدفيك هر  ؛ عبةرة عف قيةـ اإلرادة بذاتو تعةلى كككنو هريدان  
هةيقكؿ ك  شي  بف عبداهلل العيدركس في شرحو لقصيدة الشي  عمي بف أبي  العبلَّ

)قكلو : )سهيعه( بسهع قةاـ بذاتو قديـ بقدهية , ال بأصهخة كآذاف , :  بكر السكراف
( بقدرة , كىي  ( ببصػر قةاـ بذاتو قديـ بقدهية , ال بحدقة كأجفةف , )قةدره ك)بصيره

فةتكأيفةن بةقي ... هتعمقة بةلههكنةت دكف الكاجبةت كالهستحيبلت  هريد بإرادة  ؛ الص 
بحيةة قةاهة بذاتو قديهة بقدهية , هتكمـ بكبلـ قةاـ  قةاهة بذاتو قديهة بقدهية , كحي  

 . (2) هية , ليس بحرؼ كال صكت , عةلـ بعمـ قةاـ بذاتو قديـ بقدهية(بذاتو قديـ بقد
 : الحدَّادكفي ديكاف اإلهةـ 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةدر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمـ
 

 (3)هريػػػػػػػػد سػػػػػػػػهيع هبصػػػػػػػػر بةلهصػػػػػػػػةدر 
هف الهعمـك أف ىنةؾ  ة ؛ كهة أفَّ كصفةت الهعةني ىي أصؿ لمصفةت الهعنكيَّ  

هةة ؛ قةؿ فرقةن بيف صفةت الهعةني كالهعنكيَّ  بقكلو :  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فةتهعنى  : أفَّ  كالحةصؿ) , كلـ تقـ  ة راجع إلى صفةت الهعةنيالسبع الهعنكيَّ  الص 

فةتف أ كليذا عمى التحقيؽ , بةلذات سكل الهعةني العشريف ترجع إلى ثبلثة  الص 
 . ة إلى الهعةني الهتقررةلرجكع الهعنكيَّ  ؛ عشر
فةتة ىي ة القةاهة بةلذات العميَّ صفةت الهعةني الثةبتة األزليَّ  مـ أفَّ كقد عي    الص 

 ( .الذاتية الكاجبة
هةكقد تنبو  ليست تطمؽ عمى عيف ذاتو  كجؿَّ  لهسػألة أف صفةتو عزَّ  ًبٍمفًقٍيو العبلَّ

فةتكال يطمؽ لفظ العيف كاليير عمى ىذه تعةلى كليست بييره ؛ فقةؿ : ) ة الذاتيَّ  الص 
فةفي  فيقةؿ؛  كهع ذاتو تعةلى هع بعفية بعفةن  فةأك هع  الص  أك هع ذاتو  الص 

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
  ( , هرجع سةبؽ . َِّ/ُ)

 , هرجع سةبؽ . (ٗٔص), ( الفكز كالبشرل ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ُّّ) ص,  الدر الهنظـك( ّ)
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, كالهقصكد أنو ليست عينو بهعنى ذاتو , كليست ايره  (1)(ال عيف كال اير : تعةلى
 .  (2)ة عنو ؛ حتى ال يمـز تعدد القدهةء هع ذاتو سبحةنو كتعةلىبهعنى هنفكَّ 

 
  ثانيًا : آراؤىم فيما يستحيل عمى اهلل تعالى :  
بيةنية , كقد جهعية  الثَّةنيكالهستحيؿ فد كؿ كاجب , قد تقدـ في الفصؿ  

هةكمية هعةن   مـكهة عي  ؛ ةكيستحيؿ عميو استحةلة عقميَّ فقةؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, فتككف أفدادىة  : كؿ هة ينةفي كاحدة هنية كالهراد ؛ فد كؿ كاحدة هف العشريف

ؿكىةؾ سردىة هع  , ةالهستحيؿ عشريف صفة تنزيييَّ   , بترتيبية كأقسةهية الكاجبة األكَّ
 . لتتفح بية ؛

ؿفةلقسـ  : العدـ  , كفده الكجكد كاجب هلل ؛ هعية األكلى النفسيَّةفد  : األكَّ
 . هستحيؿ عميو
مبيَّةأفداد الخهس  : الثَّةنيكالقسـ  :  ه, كفدُّ  ؛ القدـ كاجب لو تعةلى هعية الس 

و تكهخةلف , : الفنةء هستحيؿ ه, كفدُّ  كالبقةء كاجب لو تعةلى , الحدكث هستحيؿ
كالقيةـ بةلنفس كاجب لو  , لية هستحيمة ههةثمة: ال ىة, كفدُّ  لو تعةلى ةكاجب ثلمحكاد
 . الفةعؿ هستحيؿ : أم ؛ : االفتقةر إلى الهخصص ه, كفدُّ  تعةلی

,  ؛ القدرة كاجب لو تعةلى : أفداد صفةت الهعةني السبع هعية الثَّةلثكالقسـ 
 : اإليجةد هع الكراىة ىة, كفدُّ  كاإلرادة كاجبة لو تعةلى , هستحيؿ ز: العج ىةكفدُّ 

:  ه, كفدُّ  كالعمـ كاجب لو تعةلى , عدـ إرادتو كهة في هعنةىة هستحيؿ : أم ؛
 , : الهكت هستحيؿ ىة, فدُّ  كالحيةة كاجبة لو تعةلى , هستحيؿ الجيؿ كهة في هعنةه

كالبصر كاجب  , : الصهـ كهة في هعنةه هستحيؿ هك فدُّ ,  كاجب لو تعةلی السَّهعك 
:  ه, كفدُّ  كالكبلـ كاجب لو تعةلى , , كفده العهى كهة في هعنةه هستحيؿ لو تعةلى

 . البكـ كهة في هعنةه هستحيؿ

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
    ( , هرجع سةبؽ . َِّ/ُ)

معبلهػػة عبدالسَّػػبلـ بػػف إبػػراىيـ انظػػر شػػرح جػػكىرة التكحيػػد الهسػػهى : )اتحػػةؼ الهريػػد شػػرح جػػكىرة التكحيد(ل (ِ)
( ُُٔالمقةني , هع تحقيقو لمشي  هحي الد يف عبدالحهيد الهسهى : )النظػةـ الفريػد بتحقيػؽ جػكىرة التكحيػد( , ص)

  ـ( , دار الفبلح , دهشؽ , سكرية . َُٗٗ-ىػ ُُُْ: ) ُ, ط
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فةت: أفداد  الرَّابعكالقسـ  كاجب لو  ان كنو تعةلى قةدر ك : الهعنكية هعية الص 
:  هدُّ , كف كاجب لو تعةلى كككنو هريدان  , هستحيؿ : ككنو عةجزان  ه, كفدُّ  تعةلى

: ككنو  ه, كفدُّ  كاجب لو تعةلى ةن كككنو عةله , هستحيؿ كليس بهريد ككنو کةرىةن 
 ,  ككنو أصـ هستحيؿ : ه, كفدُّ  كاجب لو تعةلى كككنو سهيعةن  , هستحيؿ جةىبلن 

كاجب  ان كككنو بصير  , ككنو أبكـ هستحيؿ: ه , كفدُّ  كاجب لو تعةلی هةن كم  كككنو هت
: ه , كفدُّ  كاجب لو تعةلى ةن كككنو حيٌ  , ككنو أعهى هستحيؿ: ه , كفدُّ  لو تعةلى
 . (1)(, تعةلى عبله هستحيؿ کكنو هيتةن 

هةقد كافؽ قكؿ ك   السَّةدةكىك أحد هشيكرم عمهةء  – ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
هةاألشةعرة ؛ قةؿ  السَّةدةهذىب  -البةعمكم  السنكسي األشعرم في عقيدتو :  العبلَّ

كىي :  ؛ ىلك األكىي أفداد العشريف  ؛ ةفههة يستحيؿ في حقو تعةلى عشركف ص)ك 
 العدـ . رككط ثادحك ال كطركالقدـ 

 , هف الفراغ ان العمية قدر  خذ ذاتوتأ: أم  ؛ هةن ر ككف جبأف ي ؛ حكادثلم هةثمةكاله
د , أك يتقيَّ  لو ىك جية , أك لمجـر, أك يككف في جية  ـر يقكـ بةلج أك يككف عرفةن 

,  رر أك الكبى يى , أك يتصؼ بةلص   ة بةلحكادثو العميَّ ذاتصؼ ت, أك ت أك زهةفف بهكة
 أك يتصؼ بةألاراض في األفعةؿ أك األحكةـ .

 بأف يككف صفة يقـك بهحؿ ؛ بنفسو هةن اعميو تعةلى أف ال يككف قة ستحيؿككذا ي
 ص . خصتةج إلى هح, أك ي

, أك  في ذاتو بةن بأف يككف هركَّ  ان ؛تحيؿ عميو تعةلى أف ال يككف كاحدكههة يس
هف  ر في فعؿيككف هعو في الكجكد هؤث   , أك أك صفةتو في ذاتو ثؿيككف لو ههة

 .األفعةؿ 
يجةد شيء هف العةلـ هع  هة عميو تعةلى العجز عف ههكفو  ؿكههة يستحي  , كا 

أك  ميؿتعأك اليفمة أك بةل ىكؿذأك هع ال , تعةلىعدـ إرادتو لو : أم  ؛ كراىتو لكجكده
 .  بةلطبع

                                                 

هػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو , شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبل (ُ)
  ( , هرجع سةبؽ .ِِّ/ُ)
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, صهـ , كال , كالهكت هعمـك هةبعميو تعةلى الجيؿ كهة في هعنةه  ؿكههة يستحي
فةتكأفداد  , كالبكـ, كالعهى   . (1)(الهعنكية كافحة هف ىذه الص 
   

 ثالثًا : آراؤىم فيما يجوز عمى اهلل تعالى :
الجػةاز فػي حقػو تعػةلى تػرؾ كػؿ ههكػف كفعمػو , كهنػو  أفَّ  الثَّػةنيـ في الفصػؿ تقدَّ  

اإلثةبػػة لمطػػةاع كالتعػػذيب كالهؤاخػػذة لمعةصػػي ؛ فػػبل يجػػب عميػػو تعػػةلى شػػيء هػػف ذلػػؾ 
ف كجػػػػب شػػػػرعةن ؛ بػػػػكركد النصػػػػكص الدالػػػػة عمػػػػى كعيػػػػده لهػػػػف عصػػػػةه ككعػػػػده  عقػػػػبلن كا 

 كاب لهف أطةعو ؛ كهة قةؿ صةحب الزبد :بةلثَّ 
 عػػػػػػػػػػػػو كهػػػػػػػػػػػػة   لػػػػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػػػػةب هػػػػػػػػػػػػف أطة

 
 (2)يثيػػػػػػب هػػػػػػف عصػػػػػػى كيػػػػػػكلي نعهػػػػػػة 

هةكقةؿ   عند شرحو لقكلو في هنظكهتو العقدية )القصيدة  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 الفريدة في خبلصة العقيدة( :
 كػػػػػذا    ټفػػػػػي حقػػػػػو جػػػػػةز فعػػػػػؿ الههكنػػػػػة

 
 تػػػػػرؾ ليػػػػػة كػػػػػةف خيػػػػػران ذاؾ أك فػػػػػررا 

كهثؿ جكاز فعمو  , وكفي حقو تعةلى فعؿ كؿ ههكف أك تر  عقبلن  زالجةا: ) 
عداهية أم ؛ في حقو ترکية الههكنةت جةاز عقبلن   سكاء ذلؾ الفعؿ ؛ : إيجةدىة كا 

 . أـ شر خير , كالترؾ
, كاقعة عمى  بةلنظر إلى ذاتية : أف أفعةلو تعةلى جةازةؽ كهذىب أىؿ الح  

: الثكاب كالعقةب  هثةؿ ذلؾ ؛ كالعدؿ عمى كجو الهؤاخذة , أك كجو اإلحسةف كالففؿ
, كاير ذلؾ  الجنَّة, كرؤية الهكلى الكريـ في  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  الرُّسؿكبعث 

ؿ هنو تعةلى فعؿ ذلؾ تففُّ  فَّ أ, ك  وككف كال تر فبل يجب عميو فعؿ هه ؛ هف الههكنةت
و ال يندفع ألنَّ  ؛ ألحد عميو في استحقةؽ عمى الطةعة و ال حؽَّ ألنَّ ؛  عمى عبيده

 . ة أحدعبطة
 , كال أثر ليـ فيية  االكتسةب, كليس لمعبد فيية إالَّ  قو تعةلىخمٍ  ة: فةلطةع كأيفةن 

 ؛ هة ىك جةاز في العقؿهف ثكاب أك عقةب فإنَّ  ؛ هة أتى بو الشةرع كأخبر بو , ككؿُّ 
, أهة بعد هجياو فيك كاجب بةلشرع ال  كجكده كعدهو قبؿ هجيء الشرع حيص

                                                 

   ( , هرجع سةبؽ .ّّ) هتف العقيدة السنكسية هع شرحية , ص (ُ)
( ط ُِىػ( , ص)ْْٖهتف ألفية صفكة الزبد في الفقو الشةفعي , لمعبلهة أحهد بف رسبلف الشةفعي )ت :  (ِ)

 هكة الهكرهة , الههمكة العربية السعكدية .ـ( , ُْٖٗ-ىػ َُْْ, ) ُ: دار الثقةفة , ط
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( إشةرة وككف كال تر فبل يجب عميو فعؿ هه, كفي قكلو رحهو اهلل تعةلى : ) (1)(ةلعقؿب
فةتلهعنى   الجةازة ؛ كهة تقدـ . الص 

ةالستحسػػةف العقمػػي تعػػةلى ال بعدلػػو ؛ ب آؿ بػػةعمكم ذلػػؾ السَّػػةدةعمهػػةء  كفػػي إثبػػةت
)كأهػػة الجػػةاز فػػي ة الشػػييرة عنػػدىـ : ؛ كهػػة كرد فػػي العقيػػدة السنكسػػيَّ   كفةقػػةن لؤلشػػةعرة

هػػةيقػػكؿ ,  (3)لمهعتزلػػة ةن خبلفػػك  (2)حقػػو تعػػةلى ففعػػؿ كػػؿ ههكػػف كتركػػو( شػػي  بػػف  العبلَّ
أف أفعةلػػػػو كأحكةهػػػػو ليسػػػػت  النقػػػػةاص: )كيؤخػػػػذ هػػػػف تنزييػػػػو عػػػػف  عبػػػػداهلل العيػػػػدركس

ف عةقػب فبعدلػو  ليرض كال لعكض , بؿ فعميػة بهحػض االختيػةر ؛ إف أثػةب بففػمو كا 

(   ژوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ 
(4)

 . 

  يفعػػؿ بعبػػةده هػػة يشػػةء , كيحكػـػ فػػييـاهلل عمػػى أفَّ  السُّػػنَّةجهػػع أىػػؿ أ : ) أيفػػةن كيقػػكؿ 
الخمػػؽ خمقػػو كاألهػػر أهػػره ؛ إذ لػػك عػػذَّب  ألفَّ هػػة يريػػد ؛ كػػةف ذلػػؾ أصػػمح ليػـػ أك لػـػ يكػػف ؛ 

لـػ  الجنَّػةجهيع هف في السهكات كاألرض لـػ يكػف ظةلهػةن ليـػ , كلػك أدخػؿ جهيػع الكػةفريف 
 الخمؽ خمقو , كهف تصرؼ في همكو كخمقو ال يككف ظةلهةن . ألفَّ يكف هحةالن ؛ 

ب الكػةفريف أبػدان , كىػك صػةدؽ ال لكف أخبر أنو ييػٍنًعـ عمػى الهػؤهنيف أبػدان , كيعػذ   
يخمػؼ الهيعػػةد ؛ إذ لػيس عميػػو كاجػب هػػف هراعػةة صػػةلح , كال تعػذيب عػػةصو كال إثةبػػة 

ر هنػو الظمػـ فػي همكػو ؛ إذ ال يصػةدؼ لييػره همكػةن تصكَّ همكو , كال يي  الكؿَّ  ألفَّ هطيع ؛ 
, كأف أفعةلػػو كأحكةهػػو ليسػػت ليػػرضو كال لعػػكضو , بػػؿ فعميػػة بهحػػض االختيػػةر ؛  إف 

ف عةقب فبعدلو  . (6)((5)ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ أثةب فبففمو , كا 
هػػػػػةكيقػػػػػكؿ  ـي عمػػػػػى قػػػػػكؿ الشػػػػػي  عمػػػػػي : أيفػػػػػةن  شػػػػػي  العبلَّ شػػػػػرع ال لعقػػػػػؿ )هحٌكػػػػػ
 و قػةدر , كال فكقػو آهػر كال زاجػر ة لـ يكػف اهلل تعػةلى تحػت قدرتػ)أم : كلهَّ  : الهبةحث(

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
 ( , بةختصةر , هرجع سةبؽ .ِّّ/ُ)

 ةبؽ .( , هرجع سْْالعقيدة السنكسية الهسهةة : )أـ البراىيف( , ههزكجة بشرحية , ص ) (ِ)
هػة البػةجكرم عمػى الجػكىرة ص)ْْ/ُانظر الهمؿ كالنحؿ لمعبلهة الشيرستةني ص) (ّ) ( , ّٔ( , كشػرح العبلَّ

, لمبةحث عبداهلل هحهَّد جةر النبي , قػدـ  «الحسف كالقبيح بيف الهعتزلة كالسُّنَّة»كبحثةن خةصةن بيذا الهكفكع اسهو 
 ـ( .ُُٖٗ -ىػ َُُْهدينة الهنكرة , )لنيؿ شيةدة الهةجستير في جةهعة أـ القرل , بةل

 , هرجع سةبؽ . (ٔٓص) , ( الفكز كالبشرلْ)
 . (ِّية رقـ )اآل( سكرة األنبيةء , ٓ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٔ) ص , ( الفكز كالبشرلٔ)
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 ألفَّ لـ يكػف فيهػة يفعمػو ظةلهػةن , كال فػي شػيء يحكػـ بػو جػةبران , كلػـ يقػبح هنػو شػيء ؛ 
و سػػػبحةنو كتعػػػةلى جعػػػؿ الحكػػػـ فػػػي إيجػػػةب ألنَّػػػ, ك  نوالحسػػػف هػػػة حسَّػػػك حػػػو هػػػة قبَّ القبػػػيح 
ػرع ال رع ال لمعقػػؿ ؛ هنػػةن هنػػو عمػػى العقػػبلء , فطةعتػػو كعبةدتػػو كجبػػت بةلشَّػػلمشَّػػ طةعتػػو

 , كقكلػو تعػةلى : (1)ژڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ   :بةلعقؿ ؛ لقكلػو تعػةلى 

, كلػػػـ يقػػػؿ : بعػػػد العقػػػؿ ؛ فػػػبل عقكبػػػة عمػػػى هػػػف  (2)ژى ى       ائ ائ ەئ    ەئ ژ
 ترؾ طةعتو هف العقبلء إال بعد هجيء الشػرع .

ػرع ههػة يحيمػو العقػؿ ؛ إذ ػرع , كلػـ يػأت الشَّػالعقؿ ىك القةبػؿ لهػة جػةء بػو الشَّػلكف 
قػد هفػى سػػبحةنو كتعػةلى بػةلخير فػػي سػةبؽ عمهػو لهػػف يشػةء لػو الخيػػر , كقفػػى فػػي 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴        ے ۓژ سػػةبؽ عمهػػو بةلشػػر لهػػف يشػػةء لػػو الشػػر ؛ لقكلػػو تعػػةلى :

اهلل تعػػػػػػػػػػةلى أجػػػػػػػػػػرل عةدتػػػػػػػػػػو  ألفَّ ؛  (3)ژ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ﮻  ﮼ ﮽ ﮾
عمػػػى أسػػػبةبو كهسػػػببةتو تينػػػةط بتمػػػؾ األسػػػبةب , كيتسػػػبب كقكعيػػػة إلييػػػة نظيػػػران  اإللييَّػػػة

ف كةف الكؿُّ لمصكر الكجكديَّ  عمػى  في الحقيقة إنهة ىػك بقفػةاو كقػدره ؛ كهػة يػدؿُّ  ة , كا 
فأسػند اهلل إلػييـ الرهػػي   (4)ژ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀژ  :ذلػؾ قكلػو تعػػةلى 

لييـ  ة ؛ القتؿ ؛ بةعتبػةر الصػكرة الكجكديػة , كنفةىهػة عػنيـ بةعتبػةر الحقيقػة اإليجةديَّػكا 
إشػػةرة إلػػى أنػػو يجػػب عمينػػة رعةيػػة الهقػػةهيف ؛ بػػأف نسػػند األفعػػةؿ إلػػى فةعمييػػة صػػكرةن ؛ 
لى اهلل حقيقػة هػف حيػث عجػز  لييهدحكا أك ييذهكا بةعتبةر جريةف تمؾ الصكرة عمييـ , كا 

(5)لحؽ تبةرؾ كتعةلى بو(العبد عف ذلؾ كانفراد ا
  . 

ػػكفػػي قكلػػو : )  ة لكػػف العقػػؿ ىػػك القةبػػؿ لهػػة جػػةء بػػو الشػػػرع , كلػػـ يػػأت الشػػػرع ههَّ
رد عمػى هػذىب الهعتزلػة ؛ كالػذيف يقػكؿ بةلتحسػيف كالتقبػيح العقميػيف ؛  (6)(يحيمو العقػؿ

 كهة ىك هشيكر عنيـ في عمـ أصكؿ الفقو كالعقيدة .
ة الهسألة كأهَّ هقةلتيـ كردَّ عميية في بعض هكةتبةتو فقةؿ : ) الحدَّادكقد أكرد اإلهةـ 

فةعمـ أف الكجكب عمى  األنبيةءالتي كقفتـ عميية في بعض الكتب في إيجةب بعثة 
                                                 

 .( ُٓٔ) ية رقـاآلسكرة النسةء , ( ُ)
 . (ُٓ) ية رقـاآلسكرة اإلسراء , ( ِ)
 . (ِِ)ية رقـ اآلسكرة الحديد , ( ّ)
 . (ُٕية رقـ )اآل( سكرة األنفةؿ , ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ٖٔ) ص, ( الفكز كالبشرل ٓ)
 , نفس الصفحة . الهرجع نفسو( ٔ)
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لهة في الكجكب هف هعةني االفطرار كالقير  ؛ السُّنَّةبو هف أىؿ  اهلل تعةلى ال قةاؿى 
 . كقةلت الهعتزلة بةإليجةب عمى اهلل في ىذه الهسألة كايرىة -تعةلى اهلل عف ذلؾ  -

؛  عمػػى الهكمفػػيف عمػػى حسػػب هػػة فيهتهػػكه فييػػر هسػػتقيـ األنبيػػةءكأهػػة إيجػػةب بعثػػة 
, كفػػي  (1)(يػػـكاالتبػػةع ل األنبيػػةءالكاجػػب عمػػى الهكمفػػيف إنهػػة ىػػك التصػػديؽ ببعػػث  ألفَّ 

عمػى الهكمفػيف عمػى حسػب هػة فيهتهػكه  األنبيةءكأهة إيجةب بعثة : ) الحدَّادقكؿ اإلهةـ 
ػبلةعمػييـ  األنبيػةء( كذلؾ الرد عمى هف قةؿ بكجػكب بعثػة فيير هستقيـ ؛  السَّػبلـك  الصَّ

هف الههكنةت ؛ كهة كةف ههكنػةن ال يكػكف  السَّبلـعمييـ  األنبيةءكىـ الهعتزلة ؛ إذ بعثة 
 . (2)كاجبةن 

 رفي اهلل عنو : الحدَّادكلعؿ ههة يمخص هة هفى هف آراء قكؿ اإلهةـ 
ةنىوي كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػكى كىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػػديهي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبحى  نيكىح 

 
هينىػػػػػػػػػػػةًظرً   ػػػػػػػػػػػٍف ًهٍثػػػػػػػػػػػؿو لىػػػػػػػػػػػوي كى  تىقىػػػػػػػػػػػدَّسى عى

لىػػػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػػػوي   ًصػػػػػػػػػػػػفىةًتوً  يٍ ًفػػػػػػػػػػػػكى  ذىاتًػػػػػػػػػػػػًو كى
 

ػػػػػػػًريؾه تىعىػػػػػػػةلىى   ػػػػػػػةًفرً شى ػػػػػػػٍف قىػػػػػػػٍكًؿ كى  اهللي عى
بُّنىػػػػػػػػػة  ٍيػػػػػػػػػًؼ رى ػػػػػػػػػًف التًَّشػػػػػػػػػبيًو كىاٍلكى ػػػػػػػػػؿَّ عى  كىجى

 
ػػػػػػةًطرً   ػػػػػػة يىٍجػػػػػػًرم بًػػػػػػكىٍىـو كىخى  كىعػػػػػػٍف كيػػػػػػؿ  هى

ػػػػػػػػػػفو بًػػػػػػػػػػوً   هى ػػػػػػػػػػٍف ًجيىػػػػػػػػػػةو تىٍحًكيًػػػػػػػػػػًو أىٍك زى  كىعى
 

ػػػػػػػػػػػػٍف بيػػػػػػػػػػػػديك  كىآًخػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػػػػدُّ تىعىػػػػػػػػػػػػةلىى عى  ييحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىكىم ـه   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةًدره هي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه كىحى  عى

 
ػػػػػػػػػػػةًدرً هيًرٍيػػػػػػػػػػػده    ًسػػػػػػػػػػػًهيعه هيٍبًصػػػػػػػػػػػره ًبةلهىصى

ػػػػػػوي   ًؽ ًعٍمهي ػػػػػػةطى ًبتىٍحػػػػػػًت التٍَّحػػػػػػًت كىاٍلفىػػػػػػكي  أىحى
 

ةًارً   ػػػػػهى ػػػػػة ًفػػػػػي الفَّ هى ػػػػػة نيٍبػػػػػًدم كى ـي هى يىٍعمىػػػػػ  كى
ـى كيمَّيىػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػة اٍلعىػػػػػػػػػػػكىاًل ػػػػػػػػػػػدىـو أىٍنشى ًهػػػػػػػػػػػٍف عى  كى

 
تًػػػػػػػػػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـٍ ًبقيػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرىًة قىػػػػػػػػػػػػػػػػةًدرً أًبقيٍدرى  ٍعًظ

ػػػػػػػػػةفى أىٍك ىىػػػػػػػػػكى  كىالى   ػػػػػػػػػةًافه قىػػػػػػػػػٍد كى ػػػػػػػػػةًافه كى  كى
 

ةًصػػػػػػػرً   ٍيػػػػػػػًر حى ػػػػػػػرىاًد اهللى ًهػػػػػػػٍف اى  ًسػػػػػػػكىل ًبهي
يىٍسػػػػػػػػػهىعي ًحػػػػػػػػػسَّ النٍَّهػػػػػػػػػًؿ ًعٍنػػػػػػػػػدى دىًييبًػػػػػػػػػوً    كى

 
كاًخػػػػػػرً   ػػػػػػةًر الزَّ ػػػػػػة تىٍحػػػػػػتى الًبحى ييٍبًصػػػػػػري هى  كى

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه ًلذىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلىـ اهلًل كى  كىأىفَّ كى
 

ػػػػػػػػػػػةًارً   ٍخميػػػػػػػػػػػكؽو ًخبلىفػػػػػػػػػػػةن ًلصى لىػػػػػػػػػػػٍيسى ًبهى  كى
ػػػػػػػػػػػػػٍدؿه كىًحٍكهػػػػػػػػػػػػػةه كىأىٍفعىةليػػػػػػػػػػػػػوي فىٍفػػػػػػػػػػػػػؿه    كىعى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػةًارً   لىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًبجى لىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًبظىػػػػػػػػػػػػػػػبلَّـو كى  كى

ًهنَّػػػػػةن   ػػػػػةًت فىٍفػػػػػبلن كى مىػػػػػى الطَّةعى  ييًثبيػػػػػبي عى
 

فىػػػػػػػػػػػػػةًجرً   تىٍعذًيبيػػػػػػػػػػػػػوي ًقٍسػػػػػػػػػػػػػطه ًلعىػػػػػػػػػػػػػةصو كى  كى
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػًدهً   ػػػػػػػػػػػػػػػب حي كيػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ الكىةًانىػػػػػػػػػػػػػػػةًت ًبحى  تيسى

 
تىٍسػػػػػػػجي   ػػػػػػػةكى ػػػػػػػٍف تىصى  رً اي دي ًإٍعظىةهػػػػػػػةن لىػػػػػػػوي عى

ػػػػػػػػػػػ  مَّػػػػػػػػػػػوي فىسيػػػػػػػػػػػٍبحةنىوي ًهػػػػػػػػػػػٍف خى ػػػػػػػػػػػة أىجى  ةًلؽو هى
 

ةًب الهىكىاًطرً   كىأٍعظىهىوي هيٍنشي السَّحى
(3) 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّْٓ/ِهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , ) (ُ)
انظػػر اتحػػةؼ الهريػػد بشػػرح جػػكىرة التكحيػػد ؛ لمعبلهػػة المقػػةني هػػع تحقيقػػو لمشػػي  هحػػي الػػد يف عبدالحهيػػد   (ِ)
 ( , كالهسألة هشيكرة في كتب العقةاد . ُٕٔص)
 ( , هرجع سةبؽ .َّّ) الدر الهنظـك , ص (ّ)
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 : آراؤىم في صفات اهلل تعالى وأسمائو والقضاء القدر : الثَّانيالمطمب  
 أواًل : آراؤىم في صفاتو تعالى وأسمائو :

إف اهلل تعةلى ليس كهثمو شيء , ىكذا كصؼى نفسو تعةلى في هحكـ بينةتو , فمذا 
شبيو , كلذلؾ طيمب هنة نزيو فيية كعدـ التَّ صفةتو تعةلى كأسهةءه يجب هراعةة التَّ  فإفَّ 
أف التنزيو  عمـةف: ) الحدَّادقةؿ اإلهةـ هعنى التسبيح التنزيو هلل تعةلى ,  ألفَّ سبيح ؛ التَّ 

 كعبل ذاتةن  جؿَّ  : أف يعتقد القمب تنزيو الحؽ   كهعنةه ؛ ىك التقديس كىك التسبيح أيفةن 
ه عف الشركةء فإنو الهتقدس سبحةنو الهنزَّ  ؛ عف هشةبية الهخمكقيف كأفعةالن  فةتو كص

 د بةلزهةف كالهحؿكعف التقيُّ , , كعف األعراض كالعمؿ  كاألهثةؿ كعف الحدكث كالزكاؿ
أك يدرؾ , , أك يظفر بو فكر  ه عف أف يتصكره كىـ أك يتخيمو خيةؿ, بؿ ىك الهنزَّ 
 . (1)(عمـأك يحيط بو , هةىيتو عقؿ 
كالجهةعة عمى إثبةت هة أثبتو تعةلى لنفسو كنفي هػة نفػةه عػز  السُّنَّةفؽ أىؿ كقد اتَّ 

كجػػؿ عػػف نفسػػو , كقػػد تقػػدـ هػػة يتعمػػؽ بػػذلؾ بةلنسػػبة لمسػػةدة آؿ بػػةعمكم فػػي الهطمػػب 
ثبةت صفةت اهلل تعةلى البد أف يككف هع هراعػةة نفػي هشػةبية الحػكادث لػو  السةبؽ , كا 

تنزييػػػػو عػػػػف الكيػػػػؼ كالهكػػػػةف كعػػػػف الزهػػػػةف التػػػػي ىػػػػي هػػػػف لػػػػكاـز تعػػػػةلى , كهػػػػف ذلػػػػؾ 
هػةثةت ؛ فيستحيؿ عميو تعةلى كؿ ذلؾ ؛ يقكؿ حدى الهي  كالهػراد هػف تنزييػو شػي  : ) العبلَّ

تقػػػةؿ كالنػػػزكؿ النه عػػػف الحركػػػة كالسػػػككف ,  كاسػػػبحةنو كتعػػػةلى عػػػف الكيػػػؼ : أنػػػو هنػػػزَّ 
كة كالحهكفػػة كايرىهػػة ؛ الحػػبل ة , كالطعػػـك هػػفلػػكاف كالسػػكاد كالبيػػةض ... كايرىػػكاأل

كالهػراد هػف تنزييػو عػف كيقػكؿ أيفػةن : ) (2)(فيجب تنزيو البػةرم تعػةلى عػف جهيػع ذلػؾ
ؿو لػػيس لكجػػكده ابتػػداء , كال لبقةاػػو انتيػػةء , بػػؿ ىػػك الزهػػةف : أنَّػػ قبػػؿ كػػؿ شػػيء ,  األكَّ

 . (3)(كاآلخر بعد كؿ شيء
هةكيقكؿ  كعػف جهيػع صػفةت فػي هبحػث تنزييػو تعػةلى : ) ًبٍمفًقٍيػوعبدالرحهف  العبلَّ

فيػو  فػي شػيء , كال يحػؿُّ  ر , كال يحػؿُّ ر , كال جسػـ هصػكَّ األجسةـ ؛ فميس بجكىر هقدَّ 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُٗإتحةؼ السةاؿ , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َٓالفكز كالبشرل , ص) (ِ)
 الهرجع نفسو , نفس الصفحة . (ّ)



189 

 

شػػيء , كال يشػػبو الجػػكاىر كاألجسػػةـ , كال ينةسػػبية ال فػػي التقػػدير كال فػػي التصػػكير كال 
 قسةـ .الفي قبكؿ ا
نػةه فػركب نحػك الهثػةؿ ؛ فإنػو لػػيس ر عنػو بةألشػكةؿ , كال يكشػؼ عػف هعيعبَّػ كال

ه , كال نػػكع كال دُّ فػبل جػػنس لػو يهيػ ؛شػػةبيو , كال ىػك هثػؿ شػػيء فيجةنسػو كهثمػو شػيء في
 كال كهية كال تكييؼ . , كال صكرة كال هقدار عريؼه في التَّ فصؿ يحدُّ 

عمػى  فآلكػةف , كىػك اده زهةف , بؿ كةف قبؿ الزهةف كالهحكال يحكيو هكةف , كال ي
فيػػػك بػػػةاف عػػػف خمقػػػو بصػػػفةتو , كىػػػك القػػػةىر فػػػكؽ كػػػؿ شػػػيء , كىػػػك  ؛هػػػة عميػػػو كػػػةف 

عظػػةـ ,  ةىػػك قريػػب هػػف كػػؿ شػػيء , فكقيتػػو فكقيػػالظػػةىر عمػػى كػػؿ شػػيء , ك  إجػػبلؿ كا 
 .  (1)(كقربو بةلعمـ كاإلحةطة بكؿ شيء ال قرب األجسةـ

سأؿ في حقو تعةلى : كيؼ ؛ إذ الكيفية هستحيمة في حقو تعةلى ؛ كال يهكف أف يي 
هةقةؿ  فبل  ؛ كىك الكيفية ؛ قد تعةلى عف هدلكؿ كيؼك : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

 ذلؾ هف لكاحؽ األجسةـ ألفَّ ؛  , كال العركج كال الهجيء كال الخركج يكصؼ بةلنزكؿ
,  فيك هف الهتشةبو (3)«ربنة نزؿي», ك (2)چى  ائچ  : نحك؛ كهة كرد هف ذلؾ  ,

 . كهة سيأتي ؛ فيـ هنو ببةدئ الرأمليس عمى هة يي 
,  فػػبل يخػػتص سػػبحةنو بجيػػة هػػف الجيػػةت ؛ عػػف هػػدلكؿ أيػػف كآف كىػػك الهكػػةف كأ

ڈ     ژ  چ  : هػػػف نحػػػك ؛ , كهػػػة أكىػػػـ خػػػبلؼ ذلػػػؾ اتك ةهكال تكتنفػػػو األرفػػػكف كالسػػػ

 . (5)(فهف الهتشةبو (4)چژ  ڑ  

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ ِّٓ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , ) (ُ)
 . (ِِسكرة الفجر , اآلية رقـ )( ِ)
ينػػػزؿ ربنػػػة كػػػؿ ليمػػػة إلػػػى السػػػهةء الػػػدنية ؛ حػػػيف يبقػػػى ثمػػػث الميػػػؿ اآلخػػػر , فيقػػػكؿ : هػػػف »تكهمػػػة الحػػػديث :  (ّ)

البخةرم في  اإلهةـ أخرجوهتفؽ عميو ؛ « يدعكني فأستجيب لو ؟ هف يسألني فأعطيو ؟ هف يستيفرني فأافر لو ؟
بلةبةب الدعةء في , الجهعة صحيحو , كتةب  صػحيحو , فػي  سػمـهاإلهػةـ ( , ك ُُْٓهػف آخػر الميػؿ بػرقـ ) الصَّ

, كبلىهػػة عػػف ( ٖٕٓكالػػذكر فػػي آخػػر الميػػؿ بػػرقـ )صػػبلة الهسػػةفريف كقصػػػرىة , بػػةب الترايػػب فػػي الػػدعةء كتػػةب 
 سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .

 . (ِِسكرة الفجر , اآلية رقـ )( ْ)
( , فػػػهف الهجهكعػػػة الكةهمػػػة لمحبيػػػب عبػػػدالرحهف ِِٓ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , )( ٓ)

 . ًبٍمفًقٍيو
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ڳ ڳ ڳ ڱ )كيعني بةلهتشةبو هة أشةر إليو القرآف الكريـ في قكلو تعةلى : 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

, قةؿ اإلهةـ ابف كثير رحهو اهلل تعةلى في تفسيره  (1)(﯁       
نةت : بي   أم ؛ هةت ىف أـ الكتةبحكى تعةلى أف في القرآف آيةت هي اهلل يخبر : )

خر فيية اشتبةه , كهنو آيةت أي  , ال التبةس فيية عمى أحد هف النةس كافحةت الداللة
فهف رٌد هة اشتبو عميو إلى الكافح  ؛ في الداللة عمى كثير هف النةس أك بعفيـ

 . (2)(كهف عكس انعكس , ـ هحكهو عمى هتشةبيو عنده فقد اىتدل, كحكَّ  هنو
ػػػفةتكهقتفػػػى ألكىيتػػػو تعػػػةلى أف يكػػػكف لػػػو الكهػػػةؿ الهطمػػػؽ فػػػي كػػػؿ  , هػػػع  الص 

هػة أى , كالهكجػكد الهكجػكد  تنزييو تعةلى عػف هشػةبية الهخمكقػةت  ؛ فيػك ثىػر إهػة هػؤث ر كا 
فةلحؽ سػبحةنو كتعػةلى هػؤث ر فػي الكػؿ كالكػؿ أثػريه , فيػك  ؛, كالهؤث ر أشرؼ هف األثر 

هػة ههكػف , فةلكاجػب أعمػى كأشػرؼ هػف أعمى هف الكؿ , كأيفةن الهكجك  د إهػة كاجػب كا 
 الههكف , فةلحؽ سبحةنو كتعةلى ىك الكاجب لذاتو , فيك أعمى هف الكؿ .

هػة ال يكػكف كػذلؾ , كالكةهػؿ عمػى اإلطػبلؽ   كأيفةن الهكجكد إهة كةهػؿ هطمػؽ كا 
أعمػػػى درجػػػة ههػػػف لػػػيس كػػػذلؾ , كاهلل سػػػبحةنو كتعػػػةلى ىػػػك الكةهػػػؿ بػػػةإلطبلؽ , فكػػػةف 

عمػػػى الكػػػؿ , ككػػػذا القػػػكؿ فػػػي كهػػػةؿ العمػػػـ , ككهػػػةؿ القػػػدرة , ككهػػػةؿ الحيػػػةة ,  أعمػػػى
ككهػػػةؿ الرحهػػػة , كقػػػس عمييػػػة نظةارىػػػة , فثبػػػت أنػػػو  , الكجػػػكد ككهػػػةؿ الػػػدكاـ , ككهػػػةؿ

س هػف أف كتقدَّ  كجؿَّ  , ةع الهكجكدات في الهراتب العقميَّ سبحةنو كتعةلى أعمى هف جهي
ذا عرفػػت العمػػك بيػػذا الهعنػػى عرفػػت الفكقيػػةعمييػػة فػػي الهكػػةف  يكػػكف عمػػكُّهي   كالجيػػة , كا 

 ڭ ڭ ڭژ : , كفػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػةلى (3)ژجب يئ    ىئ مئ ژ    : فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػةلى

 : كحةصؿ ىذا العمك يرجع إلى أحد ثبلثة أهكر  , (4)ژۇ

                                                 

 ( .ٕسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٔ/ِتفسير اإلهةـ ابف كثير , ) (ِ)
 . (ُٖية رقـ )اآل,  األنعةـ( سكرة ّ)
 . (َٓية رقـ )اآل,  النحؿ( سكرة ْ)
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فحيناػذ يكػكف ىػذا االسػـ هػف  ؛العمػك رؼ كالهجػد ك ػو ال يسةكيو شيء فػي الشػة أنَّ إهَّ 
 . أسهةء التنزيو

فيكػػكف ىػػذا االسػػـ هػػف  ؛ كالكػػؿ تحػػت قدرتػػو كقيػػره, و قػػةدر عمػػى الكػػؿ أك إلػػى أنَّػػ
فةتأسهةء   . الهعنكية الص 

 . فيككف هف أسهةء األفعةؿ ؛أك إلى أنو هتصرؼ في الكؿ 

, كعمػك الهكةنػة عبػةرة  كأيفةن )العمػي( ىػك الػذم لػـ يشػةركو فػي عمػك الهكةنػة ايػره
فةتالتي اقتفتية , عف الهعةني الكهةلية   . لذات كاجب الكجكد اإللييَّة الص 

:  , كقيؿ ر عف التصكُّر صفةتوككبي , : )العمي( الذم عبل عف الدىرىؾ ذاتو  كقيؿ 
 .(1)كعجزت العقكؿ عف كصؼ كهةلو, ىك الذم تةىت األلبةب في جبللو 

النبكيػػػػة قػػػػد تيػػػػكىـ  السُّػػػػنَّةكقػػػػد كردت ىنػػػػةؾ نصػػػػكص كثيػػػػرة فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ ك  
بظةىرىة شياةن هف التشبيو ؛ فبل ينبيي لقةراية أك الهستهع لية أف يخكض فييػة ؛ حتػى 

﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ )يكػػكف عمػػى حػػذر كعمػػى تهك ػػف فػػي العمػػـ ؛ كهػػة قػػةؿ تعػػةلى : 

 .   (2)( ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 
هػػةقػػةؿ  جػػكىرة »المقػػةني صػػةحب الهنظكهػػة الهشػػيكرة عنػػد عمهػػةء األشػػةعرة  العبلَّ
 : «التكحيد
ـى  نػػػػػػػػػػػػػػػصو  ككػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ   التشػػػػػػػػػػػػػػػبيية أكىػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ـ تنزييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكري  ٍض أك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أك   
 

هةقةؿ  و : أنَّ  كالحةصؿالبةجكرم رحهو اهلل تعةلى عند شرحو ليذا البيت : ) العبلَّ
, أك  , أك الصكرة , أك الجسهية هة يشعر بإثبةت الجية السُّنَّةإذا كرد في القرآف أك 

لكجكب  ؛ الحؽ كايرىـ هة عدا الهجسهة كالهشبية عمى تأكيؿ ذلؾفؽ أىؿ الجكارح اتَّ 
  . تنزييو تعةلى عهة دؿ عميو هة ذكر بحسب ظةىره

فكقية : فةلسمؼ يقكلكف  (3)(ڭ ڭ ڭ ۇ):  فههة يكىـ الجية قكلو تعةلى
 ؛ فةلهعنى يخةفكف ؛ : الهراد بةلفكقية التعةلي في العظهة , كالخمؼ يقكلكف ال نعمهية

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( ِْص) , ( الفكز كالبشرلُ)
 ( .ٕسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .َٓسكرة النحؿ , اآلية رقـ ) (ّ)
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ارتفةعو فيية , كهنو قكلو  : أم ؛ يـ هف أجؿ تعةليو في العظهةالهبلاكة ربَّ  : أم
, كالخمؼ  : استكاء ال نعمهو فةلسمؼ يقكلكف  (1)(ڈ ژ ژ ڑ) : تعةلى
 : كهة قةؿ الشةعر ؛ كالهمؾ : الهراد بو االستيبلء يقكلكف
 عمػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػراؽً  اسػػػػػػػػػػتكل بشػػػػػػػػػػره  قػػػػػػػػػػدً 

 

 هيػػػػػػػػػػػػػػػراؽً  كدـو  سػػػػػػػػػػػػػػيؼو  ايػػػػػػػػػػػػػػرً  هػػػػػػػػػػػػػػفٍ  
 

: االستكاء  ةن ثـ قةؿفأطرؽ رأسو هميٌ , كسأؿ رجؿ اإلهةـ هةلكةن عف ىذه اآلية 
, كهة  , كالسؤاؿ عنو بدعة , كاإليهةف بو كاجب , كالكيؼ اير هعقكؿ اير هجيكؿ

 . (2)(خرجهر بو فأي , فأي  أظنؾ إال فةالًّ 
فبل يجكز إهرار هثؿ ىذه اآليةت التي تيكىـ التشبيو أك التجسيـ عمى ظةىرىة , 

ثبةت هعنى التجسيـ كالتشبيو حسب هة كرد فيية , قةؿ  هةكا  البةجكرم رحهو اهلل  العبلَّ
يـ ألنَّ  ؛ فظير ههة قررنةه اتفةؽ السمؼ كالخمؼ عمى التأكيؿ اإلجهةليتعةلى : )

 . (3)(حةؿ عميو تعةلىفكف الهكىـ عف ظةىره الهصرً يى 
كالجػػكىر كايرىػػة هػػف صػػفةت الهحػػدثةت  كفػػي هبحػػث إثبػػةت تنزييػػو عػػف العػػرض

هػػةيقػػكؿ  أهػػة الهػػراد هػػف تنزييػػو سػػبحةنو كتعػػةلى عػػف الجسػػـ : ) شػػي  العيػػدركس العبلَّ
؛ إذ الجػكىر  كالجكىر كالعرض فػ)قد سهة( عػف ذلػؾ ك تقػدس كتنػزه كتعػةلى عمػكان كبيػران 

ب هػػف , كالجسػػـ هػػة تركَّػػ كػػؿ جػػزء لطيػػؼ ال يهكػػف أف يتجػػزأ أصػػبلن  : فػػي االصػػطبلح
ػػهػػف الطػػكؿ كالقً ؛ ض صػػفةت الجػػكاىر كاألجسػػةـ , كالعػػرٍ  جػػزايف فػػأكثر ػػصى ر يى ر كالص 

فجهيػػػع الهخمكقػػػةت ال  ؛ كالبيػػػةض كالسػػػكاد كايػػػر ذلػػػؾ, كالحركػػػة كالسػػػككف  , بػػػركالكً 
, كالبػػةرئ سػػبحةنو  ثذلػػؾ هحػػدى , ككػػؿ  أك جسػػهةن  فػػةن إهػػة جػػكىران أك عرى  تخمػػك هػػف ككنيػػة

 . (4)(ليس شياةن هف ذلؾ, ه عف ذلؾ كتعةلى هنزَّ 
كنحكىهػػة كتأكيػػؿ هػػة يػػكىـ ذلػػؾ كفػػي هبحػػث تنزيػػو اهلل تعػػةلى عػػف الزهػػةف كالهكػػةف 

 ه عػف الحركػة كالسػككفأنػو هنػزَّ  : كالهراد هف تنزييو سبحةنو كتعةلى عف الكيؼ: ) قةؿ
كالطعػػػـك هػػػف الحمػػػكة , كايرىهػػػة  ... كالسػػػكاد كالبيػػػةضتقػػػةؿ كالنػػػزكؿ كاأللػػػكاف االنك  , 

ذلػؾ كمػو هػػف  ألفَّ ؛  فيجػب تنزيػو البػةرم تعػػةلى عػف جهيػع ذلػؾ ؛ كالحهكفػة كايرىهػة
                                                 

 ( .ٓسكرة طو , اآلية رقـ ) (ُ)
هة البةجكرم عمى هنظكهة جكىرة التكحيد , ص ) (ِ)  ( , هرجع سةبؽ .ْٓشرح العبلَّ
 ( .ّٓالهصدر نفسو , ص) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٓ) ص , الفكز كالبشرل (ْ)
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ة كالجسػهية هسػتحيمة فػي حقػو , كلكاـز الهزاج التركيبيَّػ تكابع صفةت األجسةـ كالتركيب
 . تعةلى اهلل عف ذلؾفيمـز أف يستحيؿ أيفةن صفةتية كتكابعية  ؛ سبحةنو كتعةلى

, بػػؿ  , كال لبقةاػػو انتيػػةء أنػػو لػيس لكجػػكده ابتػػداء : كالهػراد هػػف تنزييػػو عػػف الزهػػةف
ؿىػػػك  الزهػػػةف حػػػةدث أحدثػػػو ىػػػك  ألفَّ ؛  كاآلخػػػر بعػػػد كػػػؿ شػػػيء, قبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء  األكَّ

بػػةف عمػػػى كىهػػػة هرتَّ , و عبػػػةرة عػػف تعةقػػب الميػػػؿ كالنيػػةر ألنَّػػ؛  سػػبحةنو كتعػػةلى بقدرتػػػو
 , كهة يترتب عمى الحةدثةت فيػك حػةدث الشهس كالسهكات كاألرض كىي حةدثةكجكد 

ذا ثبػػت أنػػو القػػديـ كقبػػؿ كػػؿ شػػيء كجػػب اسػػتهرار بقةاػػو يقيػػره  ؛ إذ لػػيس هعػػو فػػد   , كا 
 . عدهو بؿ ىك الكاحد القيةرفيي 

فػػي هكفػػع هػػف  أنػػو ايػر هسػػتكو  : سػػبحةنو كتعػةلى عػػف الهكػػةف وكالهػراد هػػف تنزييػػ
كىػػك سػػبحةنو كتعػػةلى , الػػتهكف فػػي الهكػػةف هػػف خػػكاص األجسػػةـ  ألفَّ ؛  أك سػػفؿ عمػػك  
ث هػػػف عػػػرش أك فػػػرش أحدثػػػو الهكػػػةف كمػػػو هحػػػدى  ألفَّ , ك  ه عػػػف الجسػػػهية كلكازهيػػػةهنػػػزَّ 

, كقػػػد كػػػةف سػػػبحةنو كتعػػػةلى قبػػػؿ خمػػػؽ الهكػػػةف انيػػػةن عػػػف  ـسػػػبحةنو كتعػػػةلى بعػػػد العػػػدى 
ذا اسػػػػػػتحةؿ تهكنػػػػػػو فػػػػػػي هكػػػػػػةف اسػػػػػػتحةؿ أيفػػػػػػةن  , كهػػػػػػة كػػػػػػةف فآلالهكػػػػػػةف فيكػػػػػػكف ا كا 
 . اـ ككراءاألهكنة هف يهيف كشهةؿ كقدَّ  الجيةت أطراؼ ألفَّ  ؛ اختصةصو بجية

,  تعػػةلى اهلل عػػف ذلػػؾ, ران كهحػػدكدان كاسػػتحةؿ أيفػػةن أف يكػػكف سػػبحةنو كتعػػةلى هقػػدَّ 
ةص بجيػػة أك أك االختصػػ, ف بهكػػةف الهكىهػػة الػػتهكَّ  األدلَّػػةعمػػـ قطعػػةن ظػػكاىر كحيناػػذ يي 

ذلػػػؾ ايػػػر هػػػراد بيػػػة ظػػػةىر الهتبػػػةدر إلػػػى الفيػػػـ بحسػػػب  كنحػػػكي , النػػػزكؿ أك الهجػػػيء 
فنحػػك رفػػع األيػػدم فػػي  ؛ , بػػؿ ىػػي هحهكلػػة عمػػى هػػة يميػػؽ بػػو سػػبحةنو كتعػػةلى العػػرؼ

كهػػػة ال يمػػػـز هػػػف التكجػػػو إلػػػى  ؛ الػػػدعةء ال يمػػػـز هنػػػو أنػػػو سػػػبحةنو كتعػػػةلى فػػػي السػػػهةء
كالػدعةء قبمتػو السػهةء  , بجهيع ذلؾ فكجب عمينة االهتثػةؿ هرنة, بؿ أي  الكعبة ككنو فيية

 . (1)ژ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ژ  : قبمتية الكعبة الصَّبلةك , 

هحهكلػة عمػى فكقيػة  (2)ژ جبحب يئ    ىئ مئ ژ  : ككذلؾ الفكقية فػي قكلػو تعػةلى 
 : كهة في قكلػو تعػةلى عػف فرعػكف ر ؛الرتبة التي تككف لمسيد القةىر عمى العبد الهقيك 

, ككػػذلؾ  رتبػػة الػػكزير فػػكؽ رتبػػة األهيػػر : ككهػػة يقػػةؿ,  (3) ژ ہ ۀ ۀ ژ

                                                 

 . (ُٓٓية رقـ )اآل,  البقرة( سكرة ُ)
 . (ُٖية رقـ )اآل,  األنعةـ( سكرة ِ)
 . (ّْية رقـ )اآل,  األعراؼ( سكرة ّ)
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اير هراد بؿ ىك اسػتكاءه الاػؽه   (1)ژڑ ژ ژ    ڈ ژ   : هة يفيـ هف قكلو تعةلى
كاسػػتقمت , اسػػتكلى عميػو  : أم؛ اسػػتكل األهيػر عمػػى العػراؽ  : ؛ كهػػة يقػةؿ بجػبلؿ اهلل

 . قيةداالنك  كداف لو أىمو بةلطةعة, فيو كاليتو كزاؿ افطرابية 
ح , فةلتهػػػػدُّ  , بػػػػؿ حةكييػػػػة هحػػػػيط بجهيعيػػػػة كهعمػػػػـك أف العػػػػرش أعظػػػػـ الهخمكقػػػػةت
يػػدبر أهػػره كيػػؼ يشػػةء ىػػك البلاػػؽ بجػػبلؿ ؛ بككنػػو هقيػػكران بةلطةعػػة تحػػت قدرتػػو تعػػةلى 

بخبلؼ االستكاء الذم ىك الجمكس عمى شيء فذلؾ هػف صػفةت األجسػةـ , اهلل تعةلى 
ح إنهػة يكػػكف بصػفة يخػتص بيػػة , كالتهػدُّ  د يهكػف هنػو ذلػػؾكػؿ أحػػ ألفَّ ؛  ح فيػوكال تهػدُّ 
, كقػد كػةف سػبحةنو كتعػةلى  , كالعرش حػةدث بعػد العػدـ دح كيهتةز بية عهة سكاهتالهه
 . عنو في القدـ ةن اني

  ؛ كػأف يقػةؿ فػي ككذلؾ يجب حهؿ أهثةؿ ذلػؾ عمػى هػة يميػؽ بجػبلؿ اهلل تعػةلى 

, كال ينبيػػػي أف  أهػػػره كرحهتػػػو كنحػػػك ذلػػػؾ : أم (3)«كينػػػزؿ ربنػػػة» , (2)ژى  ائژ 
الكعبػػػة بيػػػت اهلل أف يتػػػكىـ أنػػػو  : كهػػػة ال ينبيػػػي عنػػػد قكلنػػػة؛ يسػػػبؽ الفيػػػـ إلػػػى ظػػػةىره 

 . (4)(سةكف فيية

كهة ينبيي التحذير كبشدة عف كؿ هف يقكؿ بتشبييو تعةلى بخمقو ؛ كهة حذرنة  
هة؛ يقكؿ  سمـتعةلى كرسكلو األهيف صمى اهلل عميو ك  شي  بف عبداهلل العيدركس  العبلَّ

)قكلو : )كعف قكؿ ذم زيغو امت كعكابث( : العقدية  في شرحو لهنظكهة الشي  عمي
( هةامة عف سكاء أم : تقدَّ  س )ك( تعةلى كتنزه )عف قكؿ( كؿ طةافة هبتدعة )ذم زيغو

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ژ : الطريؽ ؛ لقكلو تعةلى

إذا رأيتـ الذيف يتبعكف هة »:  سمـآلو ك  كقةؿ صمى اهلل عميو كعمى,  (5)ژ ۓ
, زااية في اعتقةدىة تنسب إلى  (6)«تشةبو هنو فأكلاؾ الذيف سهةىـ اهلل فةحذركىـ

                                                 

 . (ٓية رقـ )اآل,  طو( سكرة ُ)
 . (ِِية رقـ )اآل,  الفجر( سكرة ِ)
 تقدـ تخريجو . (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٓ) ص, الفكز كالبشرل  (ْ)
 ( .ٕسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ٓ)
  بػػػػرقـ,  (ڱ ڱ ں)بػػػػةب , التفسػػػػير صػػػػحيحو , كتػػػػةب البخػػػػةرم فػػػػي اإلهػػػػةـ أخرجػػػػو هتفػػػػؽ عميػػػػو ؛  (6)  

,  (ِٓٔٔ) بػػػرقـ ,  بػػػةب النيػػي عػػػف اتبػػػةع هتشػػػةبو القػػػرآف, العمػػػـ كتػػػةب  صػػػحيحو , فػػػي سػػمـ, كه (ْْٕٓ)
 كبلىهة عف سيدتنة عةاشة رفي اهلل عنية .
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ه األرفع , تعةلى اهلل عهة يقكؿ الجةحدكف عمكان كبيران , جبلؿ اهلل تعةلى هة ال يميؽ بعز  
الفرؽ الزااية عف الحؽ ؛ ىـ أىؿ البدع  )كعكابث(تيةلت في البةطؿ  )امت(

  . (1)كاألىكاء (
كفي سيةؽ حديثو عهة ينبيي لكؿ هف كقؼ عمى هثؿ ىذه اآليةت أك النصكص 

هةالتي ههة تشةبو هنو يقكؿ  كرابعية : اإلهسةؾ عف التصرؼ في تمؾ شي  : ) العبلَّ
هنية بمفظو آخر , كال يترًجـ  شياةن فبل يبًدؿ  ؛األلفةظ ؛ بتفسير أك تصريؼ أك تفريع 

بمية أخرل كلك أدل هعنةه , بؿ يىقتصػر عمى إيراد المفظ الكارد بصييتو كهة كرد , 
كقؼ ؛ كهة كرد عمى مؼ في الجهكد كاالقتصةر عمى هكارد التَّ كألجؿ ذلؾ بةلغ السَّ 

هة  الكجو الذم كرد بةلمفظ الذم كرد , كالحؽ هة قةلكه ؛ إذ أحؽ الهكافع بةالحتيةط
المسةف  كتقييدهىك تصػرُّؼه في ذات اهلل تعةلى كصفةتو , كأحؽ األعفةء بإلجةهو 

يَّ  لخطر , كأم خطر أعظـ هف الكفر؟!عف اإلطبلؽ فيهة يعظـ فيو ا ةكـ ثبتنة اهلل كا 
  .( ِ)بةلقكؿ الثةبت في الحيةة الدنية كفي اآلخرة(

هةكبنحك ذلؾ يقكؿ  ,  يةالد ينفينبيي لذم اليهـ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
,  ر قمبو عف األخبلؽ الدنية, أف يطي   , هف الهكاىب المدنية ةكالهطةلب اليقينيَّ 

,  , كيقدس بو عف التقيدات العةدية كالبدع كالحكادث الككنية كاألعراض الدنيكية
دكا كقمَّ ,  , الذيف آهنكا بةهلل كرسكلو كيككف هف بداية أهره عمى عقيدة السمؼ الصةلح

 ؛ كا بذلؾ عف تقييد العقكؿ كاألفكةرسمه, ف , في جهيع هة أنزؿ اهلل كرسكلو فيهة قةؿ
أك تأكيؿ بهجرد العقؿ القةصر عف هطمؽ التحقيؽ في  أك تعطيؿ  أك تشبيو بتهثيؿ
 ؛ , التي بسببية تدخؿ البدعة فيو , كهزج االعتقةد بشكب ظنكف األقيسة التنزيو

فةتكاألسهةء ك ,  فيؤهف بةلهتشةبيةت  هع التنزيو. ثبتية هلل كهة أراد, كيي  كهة كردت الص 
فرب  ؛ ره أىؿ التأكيؿ بهجرد الظف الفكرم, ال عمى هة يصك   فميس كهثمو شيء

, كيككف  , يميؽ بجةنب الحؽهةؿ سبة إلى إدراؾ أىؿ الفكر صفة كأهر يككف بةلن
فةبةلنسبة إلى عمـ الحؽ تعةلى نفسو كبتمؾ   . كبةلعكس,  ةن نقص الص 

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( ُٔص), الفكز كالبشرل  (ُ)
 ( .ٔٔ) ص,  هرجع نفسو( الِ)
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هف الجهع بيف الظةىر  ؛ هعرفة اهلل التي جةءت بية الشريعة ألفَّ كذلؾ 
هف حيث  ؛ فكؽ طكر العقؿ (1) چٺ  ٿ        ٿچ  بػ , كبيف التنزيو الهتشةبيةت

يقؼ  : لمعقؿ حد   كقد قةؿ الشةفعي , اإللييَّةقبكلية لمهكاىب  ثي, ال هف ح أفكةرىة
  . (2)(, كاهلل أعمـ ينتيي إليو ان كهة أف لمبصر حدٌ  ؛ عنده

ك اطبلع حد  هة , ال يهكف أف يتعداه أك يتجةكزه , إذف لمعقؿ هيهة بمغ هف عمـ أ
كىذا يدركو كؿ أحد حتى الجةحدكف , يقكؿ الحبيب عبدالرحهف أيفةن نقبلن عف 

ية هف ككالكىـ يطمب إدرا , يةمالعقؿ يطمب إدراؾ األشيةء هف حيث عم): بعفيـ 
, كال بذم  ة فيدركو العقؿكاهلل سبحةنو كتعةلى ليس بذم عمَّ  , اإلحةطة بية حيث

 . انتيى س ., كال في جية فيدركو الح الكىـ فيدركوصكرة 
 ب و ,فيك هش هف اطهأف فكره إلى هكجكد انتيى إليو عقمو:  كقةؿ إهةـ الحرهيف

ره إلى هكجكد فك كهف اطهأفَّ  , ؿفيك هعط   ف فكره إلى النيي الهحضأكهف اطه
 . دفيك هكح  تو عف إدراؾ حقيق عجز
إلى  : سبحةف هف لـ يجعؿ لمخمؽ سبيبلن  يؽ األكبر أنو قةؿكيركل عف الصد   

 . (3)(هعرفتو إال بةلعجز عف هعرفتو
و يجهيػػع صػػفةت اهلل ههػػة يػػكىـ التشػػبعػػف اإلهػػةـ اليزالػػي  : ) الحػػدَّادكيقػػكؿ اإلهػػةـ 

إهػة السػككت عػف التأكيػؿ هػع اعتقػةد التنزيػو كىػك  ؛ الهػذىبيفكينةفي التنزيػو فيػك عمػى 
هػػة الخػػكض فػػي التأكيػػؿ كحهػػؿ هػػة كرد عمػػى هػػة , هػػذىب السػػمؼ ىػػك البلاػػؽ بجػػبلؿ  كا 

 . (4)(كهذىبنة في ذلؾ هذىب السمؼ, انتيى بهعنةه  . اهلل كقدسو
: )كهػػذىبنة فػػي ذلػػؾ هػػذىب السػػمؼ( إشػػةرة إلػػى أف  الحػػدَّادكلعػػؿ فػػي قػػكؿ اإلهػػةـ 

آؿ بػػةعمكم فػػي هثػػؿ ىػػذه الهسػػةاؿ ىػػك القػػكؿ بهػػذىب السػػمؼ ؛   السَّػػةدةهنيجػػو كهػػنيج 

                                                 

 ( .ُُسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ُ)
, فػػهف الهجهكعػػة الكةهمػػة لمعبلهػػة كشػػؼ الحػػؽ عػػف عمػػـك الحقيقػػة كتهييػػز التمبػػيس عػػف رسػػـك الطريقػػة  (ِ)

 ( .ُْٗ/ُعبدالرحهف بف عبداهلل ًبٍمفًقٍيو , )
 ( .ِْٗ/ُالهرجع سةبؽ , ) (ّ)
( , ُٕٕىػػ( , ص )ُُِّ)ت :  الحػدَّادالنفةاس العمكية في الهسةاؿ الصػكفية , لئلهػةـ عبػداهلل بػف عمػكم  (ْ)

 ـ( .ُّٗٗ -ىػ ُُْْط : دار الحةكم , )
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ؿ  كىك التفكيض كترؾ التأكيؿ ؛ كىك الذم يرج حو البةحث ؛ ألنػو أسػمـ كآهػف هػف التقػكُّ
 عمى اهلل بهة قد ال يرتفيو .

فػػػي ذلػػػؾ : هػػػة كرد فػػػي كتػػػةب  آؿ بػػػةعمكم كهػػػف النصػػػكص الهنقكلػػػة عػػػف السػػػةدة 
فػػػػي سػػػػيةؽ ذكػػػػره لمهػػػػذىبيف  ًبٍمفًقٍيػػػػولمعبلهػػػػة عبػػػػداهلل بػػػػف أحهػػػػد  «النفثػػػػةت الرحهةنيػػػػة»

: تفػكيض الهػراد هنػو إلػى  -كىك هة أذىب إليو كأديػف اهلل بػو  -الهذككريف : )أحدىهة 
كاىر الهؤديػػة اهلل تعػػةلى , كردُّ عمهػػو إليػػو كالسػػككت عػػف التأكيػػؿ , هػػع الجػػـز بػػأف الظػػ

 .  (1)إلى الحدكث كالتشبيو اير هرادة ؛ كىك هذىب السمؼ(
 : (2)أيفةن  الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 

ػػػفةتككػػػف فػػػي أحةديػػػث   يػػػةكآيً  الص 
 

 ةي السَّػػػبلهعمػػػى هػػػذىب األسػػػبلؼ حيػػػث  
 

خػػػذ فػػػي كػػػؿ هػػػة يشػػػكؿ عميػػػؾ فػػػي حػػػؽ المَّػػػو كيكىهػػػؾ فيػػػو شػػػياةن كيقػػػكؿ أيفػػػةن : )
, كقد جػةء  هة ىك عميو هف التنزيو لو سبحةنو عف صفةت الحدثبةلتسميـ كتىٍرًكًو عمى 

: التسػميـ كالتأكيػؿ  , كلكػف لمسػمؼ فييػة طريقػةف كثيػر ههػة يػكىـ ذلػؾ السُّنَّةفي القرآف ك 
ففي كصؼ أحػد هػف الهبلاكػة هػف  ؛ , كأيف الرب سبحةنو هف صفةت خمقو هع التنزيو

 . (3)(أك كهة قةؿ ؟! رم سبحةنو, فكيؼ بةلبة األهكر هة تعجز العقكؿ عف إدراكية
آؿ بػػةعمكم  السَّػػةدةعمهػػةء  سػػبؽ هػػف هػػف قػػد صػػرَّح بةعتهػػةد هػػذىب السػػمؼ ايػػرك  

هػػة ػػفةتىػػذه كاعمىػػـ أف : ) ؛ حيػػث قػػةؿ ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف  العبلَّ ف كنَّػػ الص  ة ال نحػػيطي كا 
كلػيس فػي ,  , كقػد أثبتيػة تعػةلى لنفسػو , لكنيػة قطعػةن صػفةت كهػةؿو  كال نعمـ كنييػة بية

ػػ , إثبةتيػػة لػػو عمػػى ظةىرىػػة إشػػكةؿه  ؿه هػػف الهتشػػةبو الػػذم جػػةء فػػي ة هػػة ظػػةىريه هشػػكً كأهَّ
كالهجػيء كاالسػتكاء  , , كالفكؽ كالنزكؿ كإطبلؽ الكجو كاليديف كالرجؿ ؛ السُّنَّةالقرآف ك 

: هػذىب  أحػدىهة ؛ فػردى بةلتػأليؼ كاشػتير فػي التصػةنيؼ ففيػو هػذىبةفكاير ذلؾ ههة أي 
عمهػػو  , كردُّ  تفػػكيضي الهػػراد هنػػو إلػػى اهلل تعػػةلى : الصػػةلح ككثيػػر هػػف الخمػػؼالسػػمؼ 
لتشػػبيو ككت عػػف التأكيػػؿ هػػع الجػػـز بػػأف الظػػكاىر الهؤديػػة إلػػى الحػػدكث كا, كالسَّػػ إلييػػة

 ة .اير هراد

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُٗالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُُالدر الهنظـك , ص ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِٔ/ُتثبيت الفؤاد , ) (ّ)
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ـي هةلػػػػؾه   ڈ    ژ ژ :  عػػػػف قكلػػػػو تعػػػػةلى - رحهػػػػو اهلل تعػػػػةلى - كقػػػػد سػػػػاؿ اإلهػػػػة

,  , كاإليهػػةف بػػو كاجػػبه  , كالكيػػؼي هجيػػكؿه  هعمػػكـه : االسػػتكاء  فقػػةؿ (1)ژژ ڑ
 .   (2)كالسؤاؿ عنو بدعة

, كبهػػة جػػةء عػػف  , عمػػى هػػراد اهلل : آهنَّػػة بهػػة جػػةء عػػف اهلل كقػػةؿ اإلهػػةـ الشػػةفعي
كأجهعػكا فػي كػؿ :  كقةؿ السيركردم عػف الصػكفية , , عمى هراد رسكؿ اهلل رسكؿ اهلل

كىػذا الهػذىبي ىػك  , ة قػةؿى هةلػؾه فػي االسػتكاءفيػو كهػ هكةفو عمى ىذا الهعنى أف يقكلكا
, فػػػيبلحظ قكلػػػو : )الهػػػذىب الهختػػػةر عنػػػدنة( فيظيػػػر أف الهػػػذىب  (3)(الهختػػػةر عنػػػدنة

ىػػك هػػذىب السػػمؼ , كلعمػػو أشػػةر بقكلػػو : )عنػػدنة(  ًبٍمفًقٍيػػوالهختػػةر لمحبيػػب عبػػدالرحهف 
, بػؿ ىػك  الحػدَّادإلهػةـ آؿ بػةعمكم كهػة تقػدـ نظيرىػة عػف ا السَّةدةبػ)نة( الهتكمهيف إلى  

هةعف كالده  النَّقؿالذم يتفح هف  كهف قبميـ هثؿ الشػي  شػي  بػف  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
 عبداهلل العيدركس .

هةكههف نصَّ عمى اعتهةدىـ ىذا الهنيج السكم السميـ هف كؿ هشكؿ   العبلَّ
ينيكف عف عمـ الكبلـ ,  -آؿ بةعمكم  – )كسمفنةهحسف بف عمكم السقةؼ ؛ فيقكؿ : 

فةتخذكف في آيةت كيأ كفي الهتشةبيةت بةلتفكيض كالتسميـ كاإليهةف ,  كأحةديثية الص 
كعدـ التكييؼ كالتشبيو , هع اةية التنزيو كالتقديس , كتعظيـ جةنب األلكىية , كقد 

م ؛ في هجهكع كبلهو هة هعنةه : إنهة أخذنة بقكؿ األشعر  الحدَّادالحبيب عبداهلل قةؿ 
و يقكؿ : آهنت بةهلل كبآيةت اهلل كبرسكؿ اهلل , كهة جةء عف رسكؿ اهلل , عمى هراد ألنَّ 

 ـ نقؿ ذلؾ ., كقد تقدَّ  (4)(... أك كهة قةؿ  اهلل كعمى هة جةء عف رسكؿ اهلل
هةكههة نقؿ عنيـ في التفكيض قكؿ  ىػ( عف لفظ : ُُُِ)ت ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

 .(5)ىي هف الهتشةبيةت التي ال ينبيي الخكض في كيفيتية(: )اليد  )يد اهلل(

                                                 

 ( .ٓسكرة طو , اآلية رقـ ) (ُ)
انظر الركايةت الكاردة في ىذا األثر كتخريجية كمية فػي كتػةب التجسػيـ كالهجسػهة حقيػؽ عقيػدة السػمؼ فػي  (ِ)

فةت اإللييَّة , لمشي  عبدالفتةح بف صةلح قديش اليةفعي , ص) ,  ِكف , ط( , ط : هؤسسة الرسػةلة نةشػر ّٔالص 
 ـ( , بيركت , لبنةف .ََُِ-ىػُُّْ)

( , فػػػػػهف هجهػػػػػكع األعهػػػػػةؿ الكةهمػػػػػة لمعبلهػػػػػة ِٕٓ/ُ, ) شػػػػػرح القصػػػػػيدة الفريػػػػػدة فػػػػػي خبلصػػػػػة العقيػػػػػدة (ّ)
 عبدالرحهف ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .

 ( , هرجع سةبؽ .ْٕ) ( النفثةت الرحهةنية , صْ)
 . نفس الهرجع , كنفس الصفحة( ٓ)
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هةكيبيف  ة العقمية التي اعتهد عميية في أنو ال يهكف الحجَّ  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
أف تيثبت تمؾ النصكص عمى ظةىرىة , بؿ البدَّ أف تؤكؿ إجهةالن أك تفصيبلن ؛ فيقكؿ 

  :  «العقيدةالقصيدة الفريدة في خبلصة »شرحو عمى  في
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػنة بهػػػػػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػػػػػػػػػتبةه    كفكَّ )
 

 إلػػػػػػػػى هػػػػػػػػة شػػػػػػػػةء هػػػػػػػػف نعػػػػػػػػت الكهػػػػػػػػةؿ 
 

فإنو لهة  ؛ عمينة كانعقةد« هة فيو اشتبةه»كؿ  «ػب»,  اهلل الهراد «فكفنة»فقد  
, فإف صدقنةىهة لـز الجهع بيف  يةالنَّقمهع الظكاىر  العقمية األدلَّةتعةرفت فيو 

ف كذبنةىهة لـز  النقيفيف ف صدقنة  ةهرفعي, كا  , كىي  العقمية األدلَّةية كذبنة النَّقم, كا 
ض , كنفك   ةؽ العقميَّ , فهة بقي إال أف نصد   , فيففي إلى تكذيبيهة هعةن  يةالنَّقمأصكؿ 
البلاؽ بو هف اير تعييف « ةؿهت الكنعهف »اهلل كأراد  «إلى هة شةء»ية النَّقمالظكاىر 
كهة  ؛ يفرنة الجيؿ بةلتفصيؿ هع اإليهةف بةإلجهةؿ, كال  , كال اعتقةد هحةؿ هجهؿ

 . (1)(كالهبلاكة الرُّسؿفي اإليهةف بةلكتب ك 
فعمى ىذا فتنزييو تعةلى عف كػؿ هػة يػكىـ الػنقص أك التشػبيو أك التهثيػؿ كاجػب ال 

آؿ بةعمكم عميو في أكثر هػف هكفػع ؛ يقػكؿ  السَّةدةهنةص عنو , بؿ قد نصَّ عمهةء 
الفػػػرد الكاحػػػد الهمػػػؾ , اعمػػػـ أنػػػو ال إلػػػو إال اهلل كاجػػػب الكجػػػكد لذاتػػػو ):  الحػػػدَّاداإلهػػػةـ 

, كعمػى  , الذم ىك بكؿ شػيء عمػيـ , الدااـ األبدم القةدر, الحي القيـك القديـ األزلي
لػػػيس كهثمػػػو شػػػيء كىػػػك السػػػهيع , , يفعػػػؿ هػػػة يشػػػةء كيحكػػػـ هػػػة يريػػػد  كػػػؿ شػػػيء قػػػدير

, ال تحػػػػده  كعػػػػف الشػػػػريؾ كالػػػػكزير,  س كتعػػػػةلى عػػػػف الشػػػػبيو كالنظيػػػػر, تقػػػػدَّ ر البصػػػػي
, لػػو  , ال تحػػيط بػػو الجيػػةت كال تعتريػػو الحةدثػػةت األزهػػةف كال يشػػيمو شػػأف عػػف شػػأف

  . (2)(, بكؿ هعنى كهف كؿ كجو الينى الهطمؽ عف كؿ شيء
هػػةكيػػذكر    شػػي  بػػف عبػػداهلل العيػػدركس فػػةبطةن كهنيجػػةن هفيػػدان لمتعةهػػؿ هػػع  العبلَّ

هػف األلفػةظ الهشػكمة ,   السُّػنَّة)كأهة هة كرد فػي الكتػةب ك هثؿ ىذه النصكص ؛ فيقكؿ : 
الهكىهػػػػة بظكاىرىػػػػػة اتصػػػػةؼ البػػػػػةرم سػػػػبحةنو كتعػػػػػةلى بهػػػػة ىػػػػػك هػػػػف سػػػػػهةت الحػػػػػدث 

                                                 

شػػػػرح القصػػػػيدة الفريػػػػدة فػػػػي خبلصػػػػة العقيػػػػدة , فػػػػهف الهجهكعػػػػة الكةهمػػػػة لمحبيػػػػب عبػػػػدالرحهف ًبٍمفًقٍيػػػػو ,  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٖٓ/ُ)

( , ط : دار ِِىػػػػ( , ص)ُُِّ)ت:الحػػدَّادإتحػػةؼ السػػةاؿ بأجكبػػة الهسػػةاؿ , لئلهػػػةـ عبػػداهلل بػػف عمػػكم  (ِ)
 ـ( .ُّٗٗ -ىػ ُُْْالحةكم , )
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؛ كالجسػػهية كتكابعيػػة ؛ كةالسػػتكاء كالهجػػيء كالنػػزكؿ كاليػػد كالًقػػدـ كالصػػكرة كنحػػك ذلػػؾ 
 فيجب عند سهةعية أهكره : 

 
 

 تعةلى عف الجسهية كتكابعية .أحدىة : تنزيو البةرئ سبحةنو ك 
: التصديؽ بية ؛ كىك أف يعتقد قطعػةن أف ىػذه األلفػةظ أريػد بيػة هعنػى يميػؽ  الثَّةني

دؽه كحػػؽه كصػػؼ اهلل بػػو نفسػػو أك كصػػفو بػػو رسػػكلو ًصػػ هػػة كأفَّ بجػػبلؿ اهلل كعظهتػػو , 
 عمى الكجو الذم قةلو , كبةلهعنى الذم أراده .

كثةلثية : االعتراؼ بةلعجز عف كػؿ هػف لػـ يقػؼ عمػى كنػو ىػذه الهعػةني كحقيقتيػة 
هػػة خفػػي عميػػو هػػف هعػػةني ىػػذه الظػػكاىر كانطػػكل عنػػو  يعػػرؼ تأكيميػػة , هػػع اعتقػػةد أفكلػػـ 

لهػػػف أسػػػرارىة لػػػيس هنطكيػػػةن عػػػف الرسػػػكؿ , كال عػػػف الصػػػد يؽ كأكػػػةبر الصػػػحةبة ك  يػػػةء األكَّ
فػبل ينبيػي أف  ؛نهػة انطػكل عنػو لعجػزه كقصػكر قكتػو نػو إكالعمهةء الراسخيف فػي العمـػ , كأ

 . بييرهيقيس نفسو 
 ؛لفةظ ؛ بتفسير أك تصػريؼ أك تفريػعكرابعية : اإلهسةؾ عف التصرؼ في تمؾ األ

ل هعنػػةه , بػػؿ يىقتصػػػر هنيػػة بمفػػظو آخػػر , كال يتػػرًجـ بميػػة أخػػرل كلػػك أدَّ  شػػياةن فػػبل يبػػًدؿ 
عمػػػػى إيػػػػراد المفػػػػظ الػػػػكارد بصػػػػييتو كهػػػػة كرد , كألجػػػػؿ ذلػػػػؾ بػػػػةلغ السػػػػمؼ فػػػػي الجهػػػػكد 
كاالقتصػػةر عمػػػى هػػكارد التكقػػػؼ ؛ كهػػة كرد عمػػػى الكجػػو الػػػذم كرد بػػةلمفظ الػػػذم كرد , 
كالحػػػؽ هػػػة قػػػةلكه ؛ إذ أحػػػؽ الهكافػػػع بةالحتيػػػةط هػػػة ىػػػك تصػػػػرُّؼه فػػػي ذات اهلل تعػػػةلى 

المسػػػػةف عػػػػف اإلطػػػبلؽ فيهػػػػة يعظػػػػـ فيػػػػو  كتقييػػػػدهألعفػػػػةء بإلجةهػػػو كصػػػفةتو , كأحػػػػؽ ا
يةكـ بةلقكؿ الثةبػت فػي الحيػةة الػدنية  لخطر , كأم خطر أعظـ هف الكفر؟!ا ثبتنة اهلل كا 

   .( ُ)كفي اآلخرة(
عمػـ أنػو ذلػؾ فػي عقيدتػو بعبػةرات جةهعػة هةنعػة ؛ فيقػكؿ : )ا الحػدَّادكيقرر اإلهػةـ 

, الحػػي القيػػـك القػػديـ  الفػػرد الكاحػػد الهمػػؾ القػػةدر, ال إلػػو إال اهلل كاجػػب الكجػػكد لذاتػػو 
, يفعػؿ هػة  , كعمى كؿ شػيء قػدير , الذم ىك بكؿ شيء عميـ , الدااـ األبدم األزلي

س كتعػػةلى عػػف , تقػػدَّ ر لػػيس كهثمػػو شػػيء كىػػك السػػهيع البصػػي , يشػػةء كيحكػػـ هػػة يريػػد
 كال يشػيمو شػأف عػف شػأف , ه األزهػةف, ال تحػدُّ  عف الشريؾ كالكزير, ك  الشبيو كالنظير

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( ٔٔ)ص, ( الفكز كالبشرل ُ)
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,  نػػػى الهطمػػػؽ عػػف كػػػؿ شػػػيء, لػػو اليً  كال تعتريػػػو الحةدثػػػةت, , ال تحػػيط بػػػو الجيػػةت 
 . (ُ)(بكؿ هعنى كهف كؿ كجو

آؿ بػػةعمكم هػػذىب الخمػػؼ الػػذم ىػػك التأكيػػؿ  السَّػػةدةكهػػع ىػػذا لػػـ يعتبػػر عمهػػةء  
هذىبةن اير هعتبر أك هػردكدان , بػؿ قػد تػراىـ أحيةنػةن يقػرركف هػذىب الخمػؼ ؛ كقػد قسػـ 

 : التأكيؿ عمى فربيف الحدَّاداإلهةـ 
ؿي ليصؿ إلى األفيةـ ؛ : يدؿ عمى الكهةؿ أحدىهة كىذا النكع كثير  , كىك هة ييؤكَّ
 . السُّنَّةفي الكتةب ك 

ؿي ليصح ككنو حقةن أك اير بةطؿ الثَّةنيك   .  (ِ)كىذا يدؿ عمى النقص , : هة ييؤكَّ
هةآؿ بةعمكم في التأكيؿ قكؿ  السَّةدةكههة كرد عف عمهةء   شػي  بػف عبػداهلل  العبلَّ

( هػدلكؿ عػف( تنػزه )كس )كتقػدَّ  جػؿَّ ... )العيدركس في شػرحو لهنظكهػة الشػي  عمػي : 
ذلػػؾ هػػف لػػكاـز األجسػػةـ كىػػك  ألفَّ ( كىػػك الكيفيػػة هػػف نػػزكؿ كهجػػيء كايرىهػػة ؛ كيػػؼ)

 .هؤٌكؿ بأهره (ْ)«ينزؿ ربنة», ك  (3)ژى  ائژ :سبحةنو كتعةلى ليس بجسـ ؛ فنحك 

فبل يختص سبحةنو كتعةلى بهكػةف كال جيػة ؛ ( كىك الهكةف أيفى ( هدلكؿ )هعأك) 
اسػػتعبلء  (5) ژجب يئ    ىئ مئ ژ  :, كهػػة أكىػػـ خبلفػػو فهػػؤكؿ ؛ فةلفكقيػػة فػػي قكلػػو 

( كىػػك الزهػػةف ؛ فػػبل ابتػػداء هتػػىالسػػيد القػػةىر عمػػى العبػػد الهقيػػكر , كتنػػزه عػػف هػػدلكؿ )
 . (6)كاآلخر( األكَّؿألكليتو كال انتيةء ألزليتو , بؿ ىك 

 : (7)الحدَّادقةؿ اإلهةـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػ  ده سػػػػػػػػػػػػػػػبحةنو كىػػػػػػػػػػػػػػػك كاحػػػػػػػػػػػػػػػده نكح 
 

 س عػػػػػػػػػػف هثػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػو كهنػػػػػػػػػػػةظرً تقػػػػػػػػػػدَّ  
 ذاتػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػفةتو يكلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػ 

 
 شػػػػػػريؾ تعػػػػػػػةلى اهلل عػػػػػػف قػػػػػػػكؿ كػػػػػػػةفرً  

 
                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ِِص),  إتحةؼ السةاؿ( ُ)
 . , هرجع سةبؽ (ُِ, ص ) الحكـ( ِ)
 ( .ِِسكرة الفجر , آية رقـ ) (ّ)
 تقدـ تخريجو .(   ْ)

 ( .ُٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ٓ)
 , هرجع سةبؽ .( ٓٓص), ( الفكز كالبشرل ٔ)
 ( , هرجع سةبؽ .َّّالهنظـك , ص)ديكاف اإلهةـ الحدَّاد , الدر  (ٕ)
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 عػػػػػػػف التشػػػػػػػبيو كالكيػػػػػػػؼ ربنػػػػػػػة كجػػػػػػػؿَّ 
 

 كخػػػػػةطرً  كعػػػػػف كػػػػػؿ هػػػػػة يجػػػػػرم بػػػػػكىـو  
 أك زهػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػو تحكيػػػػػػػػػوً  كعػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػةو  

 
 حػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػةلى عػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػدك كآخػػػػػػػػػػػػرً يي  

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػةدر هػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمـ 
 

 هريػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػهيع هبصػػػػػػػػػػر بةلهصػػػػػػػػػػةدر 
ػػػػػ أحػػػػةط بتحػػػػت التحػػػػت كالفػػػػكؽي    وعمهى

 
 كهػػػػػة فػػػػػي الفػػػػػهةاركيعمػػػػػـ هػػػػػة نبػػػػػدم  

 أنشػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػكالـ كميػػػػػػػػػػة كهػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػدـو  
 

 بقدرتػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػةعظـ بقػػػػػػػػػػػػػػػدرة قػػػػػػػػػػػػػػػةدر 
 كػػػػػػػػةاف قػػػػػػػػد كػػػػػػػػةف أك ىػػػػػػػػك كػػػػػػػػةاف كال 

 
 

 سػػػػػػكل بهػػػػػػراد اهلل هػػػػػػف ايػػػػػػر حةصػػػػػػر 
 
 وً النهػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػد دييبًػػػػػػػػ كيسػػػػػػػػهع حػػػػػػػػسَّ  

 
 كيبصػػػػػر هػػػػػة تحػػػػػت البحػػػػػةر الزكاخػػػػػر 

 كأف كػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اهلل كصػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ لذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 لصػػػػػػػػػػةار كلػػػػػػػػػػيس بهخمػػػػػػػػػػكؽ خبلفػػػػػػػػػػةن  
 ففػػػػػػػػػػػػؿ كعػػػػػػػػػػػػدؿ كحكهػػػػػػػػػػػػةكأفعةلػػػػػػػػػػػػو  

 
 ـ كلػػػػػػػػػػػػػػيس بجػػػػػػػػػػػػػػةاركلػػػػػػػػػػػػػػيس بظػػػػػػػػػػػػػػبلَّ  

 كهنػػػػػةن  يثيػػػػػب عمػػػػػى الطةعػػػػػةت ففػػػػػبلن  
 

 كتعذيبػػػػػػػػػػػػو قسػػػػػػػػػػػػط لعػػػػػػػػػػػػةص كفػػػػػػػػػػػػةجر 
 ح كػػػػػػػػػػػػػػؿ الكةانػػػػػػػػػػػػػػةت بحهػػػػػػػػػػػػػػدهتسػػػػػػػػػػػػػػب   

 
 رالػػػػػػو عػػػػػػف تصػػػػػػة كتسػػػػػػجد إعظةهػػػػػػةن  

 أجمػػػػػػػػػػوة فسػػػػػػػػػػبحةنو هػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػةلؽ هػػػػػػػػػػ 
 

 السػػػػػػحةب الهػػػػػػكاطر ئكأعظهػػػػػػو هنشػػػػػػ 
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  ثانيًا : آراؤىم في القضاء والقدر :
جبريؿ  سي دنةففي حديث  ؛ بةلقفةء كالقدر ركف هف أركةف اإليهةفاإليهةف 

اإليهةف أف : » فقةؿ ؛ عف اإليهةف سمـصمى اهلل عميو ك  الهشيكر أنو سأؿ النبي
 . (1)«كهبلاكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر كمو خيره كشرهتؤهف بةهلل 

 كتقدير هخصكص قدر عمى األشيةء تعةلى اهلل إيجةد:  القدر عند األشةعرة 
 تعةلى تحديده:  الهةتريدية كعند , العمـ بو هة سبؽ ًطبؽ كأحكالية ذكاتية في؛  هعيَّف
 كهة يحكيو , كفر عفكن , قبيح ك حسىف هف ؛ بو يكجد الذم هبحد   هخمكؽ كؿ أزالن 
 , كافراف عقةب ك ثكاب ك , كعصيةف طةعة هف عميو يترتب كهة , كهكةف زهةف هف

 أف القدر هف الهراد:  بعفيـ قكؿ إلى راجعةف فيهة ؛ عبةرة اختبلؼ أنو كالظةىر
 أنو عمهو في هة سبؽ أكجد ثـ إيجةدىة, قبؿ كأزهةنية , األشيةء هقةدير عًمـ تعةلى اهلل

رادتو كقدرتو عمهو عف صةدر ثهيحدى  فكؿ ؛ يكجد  . كا 
فو الحكـ ,:  كالقفةء لية  . (2)إحكةـ زيةدة هع الفعؿ بأنو: الهةتريدية  كعرَّ
هػػػػةكقػػػػد بػػػػيَّف  ني العبلَّ  السُّػػػػنَّةاألشػػػػةعرة كايػػػػرىـ هػػػػف أىػػػػؿ  السَّػػػػةدةهعتهػػػػد  البػػػػةقبلَّ

 السُّػػػنَّةاعمػػػـ أف هػػػذىب أىػػػؿ ): الجهةعػػػة فػػػي ىػػػذه الهسػػػةلة , كشػػػرح هػػػة قػػػةلكه فقػػػةؿ ك 
فػإف جهيػع  ؛ , ال يجكز أف يككف خةلؽ سكاه كالجهةعة أف اهلل تعةلى ىك الخةلؽ كحده

,  قميميػػػة ككثيرىػػػة ؛ , كحركػػػةت الحيكانػػػةت الهكجػػػكدات هػػػف أشػػػخةص العبػػػةد كأفعػػػةليـ
( , كلمعبػػةد كسػػب ؛ فيػػي هنػػو خمػػؽ ؽ لػػو تعػػةلى ال خػػةلؽ ليػػة ايػػرهخٍمػػ حسػػنية كقبيحيػػة

فجهيػػػع هػػػة يحصػػػؿ فػػػي ىػػػذا العػػػةلـ هػػػف خيػػػر أك شػػػر كمػػػو بقػػػدر اهلل تعػػػةلى , كهػػػف  (3)
 .   (4)( ڭ ڭ ۇ ۇ):  ؼ كسب ؛ كهة قةؿ تعةلىالهكمَّ 

آؿ بةعمكم في ىذه الهسألة بهذىب األشةعرة في كجكب اإليهةف  السَّةدةكقد ذىب 
   بةلقفةء كالقدر كالهقصكد هنيهة.

                                                 

أخرجو  اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب اإليهةف , بةب هعرفة اإليهةف كاإلسبلـ كالقدر كعبلهػة السػةعة ,  (ُ)
 ( .ٖ)ُعف سي دنة عبداهلل بف عهر عف أبيو سي دنة عهر بف الخطةب رفي اهلل عنيهة , برقـ )

 هرجع سةبؽ .( , ُْٔص) ,يد شرح جكىرة التكحيد إتحةؼ الهر شرح جكىرة الكحيد الهسهى :  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٕاإلنصةؼ , ص) (ّ)
 ( .ٔٗسكرة الصةفةت , اآلية رقـ ) (ْ)
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هةيقكؿ   : بتقدير اهلل لمخير كالشػر أم ؛ اإليهةف بةلقدر: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
: جزايػػةت  . كالقػػدر اإلجهػػةلي : ىػػك الحكػػـ الكمػػي فةلقفػػةء ؛ , كىػػك تفصػػيؿ القفػػةء
 . (1)(ذلؾ الحكـ كتفةصيمو

هةقةؿ   لعبػد  بلن صػأ كؼ   : أم ؛ فعؿ كال ترؾيككف  كال):  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
رادتػػػػو أم؛  سػػػػكی بػػػػةهلل , , فػػػػي حػػػػةؿ هػػػػف األحػػػػكاؿ دهػػػػف العبيػػػػ  , كعمهػػػػو : بقدرتػػػػو كا 
كسػػةار الخبلاػػؽ عمػػى أف يحركػػكا فػػي العػػةلـ  فكالجػػ ساإلنػػبػػؿ لػػك اجتهعػػت  , كهشػػياتو

,   (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ ؛  , لػػـ يقػػدركا عمػػى ذلػػؾ بػػدكف قػػدرة اهلل ةنكى, أك يسػػك   ذرة
, بػؿ لػو کسػب تكجػو  , كال هستقؿ بيػة ليس العبد في أفعةلو االختيةرية بهجبكر عمييةك 

ؿ كػػ, كالعبػػد کةسػػب فػػي  فإنػػو خػػةلؽ ؛ , كترتػػب عميػػو الثػػكاب كالعقػػةب إليػػو بػػو خطػػةب
, كال ينةفيػػو قػػدرة العبػػد  , فيتكػػكف ذلػػؾ بقػػدرة اهلل كخمقػػو يصػػدر هػػف العبػػد فعػػؿ كافتعػػةؿ

 . (3)(اإللييَّةية هف هتعمقةت القدرة ألنَّ ؛  الهقتفية نسبة الفعؿ إليو
هةقةؿ  ...إف اهلل سبحةنو ) : قةؿف ىػ(ِْٗت : ) عبد القةىر البيدادم العبلَّ

, كال خةلؽ اير  نو خةلؽ أكسةب العبةدا  , ك  كاألعراض خيرىة كشرىةخةلؽ األجسةـ 
 هف أكسةب العبةد , خبلؼ قكؿ هف زعـ هف القدرية أف اهلل تعةلى لـ يخمؽ شياةن  اهلل

فهف  ؛ , كال قةدريف عمى أكسةبيـ ف العبةد اير هكتسبيفإ : , كخبلؼ قكؿ الجيهية
لدعكاه أف العبةد يخمقكف  ؛ ؾ بربوزعـ أف العبةد خةلقكف ألكسةبيـ فيك قدرم هشر 

,  هثؿ خمؽ اهلل هف األعراض التي ىي الحركةت كالسككف في العمـك كاإلرادات
ڱ ڱ ڱ ):  في ذـ أصحةب ىذا القكؿ , كقد قةؿ اهلل عز كجؿَّ  كاألقكاؿ كاألصكات

 . (4)( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
(ُ/َّّ . ) 

 ( . ُٓٔقـ )سكرة البقرة , اآلية ر  (ِ)
شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو ,  (ّ)
(ُ/ِّٔ . ) 

 ( .ُٖسكرة الرعد , اآلية رقـ ) (ْ)
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 , كليس ىك هعةهؿ كال هكتسب كهف زعـ أف العبد ال استطةعة لو عمى الكسب 
, إف العبد هكتسب لعهمو  : , كهف قةؿ , كالعدؿ خةرج عف الجبر كالقدرم فيك جبر 

   . (1)(هنزه عف الجبر كالقدر ي , سبحةنو خةلؽ لكسبو فيك سني عدلكاهلل
كالجهةعػة ؛ كهػة سيتفػح  السُّػنَّةآؿ بةعمكم في ىذه الهسألة أىؿ  السَّةدةكقد كافؽ 

 هف النقكالت التةلية عنيـ .
هةقةؿ  كجكد األفعػةؿ كميػة بةلقػدرة األزليػة  السُّنَّة: )هذىب أىؿ  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

فقط , هع هقةرنة األفعةؿ االختيةرية لقدرة حةدثة هػؤثرة فػي األفعػةؿ بهػة أذف اهلل تعػةلى 
, فقكلػو  (2)(السُّػنَّةلية في ذلؾ , كقد امط فػي العبػةرة هػف نفػى التػأثير هطمقػةن هػف أىػؿ 

ط( بيػػةف أف األفعػػةؿ الظػػةىرة رحهػو اهلل تعػػةلى : )كجػػكد األفعػةؿ كميػػة بةلقػػدرة األزليػػة فقػ
ة الكةانػة فػي عمهػو تعػةلى , خبلفػةن لمقدريػة الػذيف ينفػكف قػدرة هة تكػكف إال بةلقػدرة األزليَّػ

؛ كهػػة  هػػف أكسػػةب العبػػةد ف اهلل تعػػةلى لػػـ يخمػػؽ شػػياةن ة , كيقكلػػكف : إاهلل تعػػةلى األزليَّػػ
: )هػػع  - ًبٍمفًقٍيػػو هػػةالعبلَّ يعنػػي  -فػػي ذلػػؾ عػػف الشػػي  الجرجػػةني , كقكلػػو  النَّقػػؿتقػػدـ 

هقةرنػػة األفعػػةؿ االختيةريػػة لقػػدرة حةدثػػة هػػؤثرة فػػي األفعػػةؿ بهػػة أذف اهلل تعػػةلى ليػػة فػػي 
سػػػةف , لكػػػف كفقػػػةن لقػػػدرة حةدثػػػة يخمقيػػػة اهلل ئلنذلػػػؾ( فيػػػو داللػػػة عمػػػى إثبػػػةت االختيػػػةر ل

 تعةلى كفؽ إرادتو كعمهو كقدرتو القديهة ؛ كذلؾ خبلفةن لهذىب الجبرية .
 رفي اهلل عنو : هة قكلكـ في أفعةؿ العبةد ؟ أجةب : الحدَّادكلهة ساؿ اإلهةـ 

يككف كةاف  اعمـ كفقؾ اهلل تعةلى أف هذىبنة كالذم نعتقده كنديف اهلل تعةلى بو أف ال)
رادتو كهشياتو  هف خير كشر كنفع كفر فهة شةء كةف ؛ إال بقفةء اهلل تعةلى كقدره كا 

 السُّنَّةالكافحة في الكتةب ك  السَّهعيَّةنة لذلؾ هف النصكص , كعند كهة لـ يشأ لـ يكف
ككتب الحصر , عف  ة عند كؿ ذم بصيرة هة يجؿُّ سمهة الهكهف البراىيف العقميَّ , 

 . طةفحة بذلؾ كىي في أيديكـ الد يفأاهتنة التي ألفكىة في عمـ أصكؿ 
ف العبةد إ : القةاميف ؛ : أحدىهة هذىب الجبرية كهذىبنة برزخ بيف هذىبيف

, تفةىي  هقيكركف هفطركف في كؿ حةؿ , هجبكركف عمى هة يأتكف كيذركف
و نبلعرؼ بط, كىذا الهذىب يي  ه بؿ أفعةؿ الهجنكف كالنةاـأفعةليـ أفعةؿ النةسي كالهكرى 

 . دليؿ عمى ككنو بةطبلن  ببديية العقؿ لك لـ يدؿَّ 
                                                 

ػػدعبػػد القػػةىر بػػف طػػةىر بػػف , لمعبلهػػة  الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ كبيػػةف الفرقػػة النةجيػػة (ُ)  البيػػدادم أبػػك هنصػػكر هحهَّ
 , لبنةف . بيركت ,دار اآلفةؽ الجديدة ـ( , ُٕٕٗ, ) ِ( , طِّٖص)
 ( , هرجع سةبؽ .َُُالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
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يـ نَّ ا  ك ,  ؽ ليـة خمٍ ختيةريَّ أفعةؿ العبةد اال فَّ إ : : هذىب الهعتزلة القةاميف الثَّةنيك 
ف شةءكا ترككا  . إف شةءكا فعمكا كا 

إذ ال  ؛ سةف هف نفسوإلنالذم نقكؿ بو فيك شيء يعرفو ا الكسب ةهةىيَّ ة كأهَّ 
فطرارية , كأنو في اال ختيةريةفطرارية كاالعزب عف عةقؿ الفرؽ بيف أفعةلو االي

 . هستقؿ ختيةرية اير, كفي اال هنية هجبكر
يجب عندنة اعتقةده كاإليهةف بو كال يصح اإليهةف  الن كالذم ذكرنةه هف هذىبنة أكَّ 

كىك أف كؿ شيء أم شيء كةف ال يككف إال بقفةء اهلل تعةلى كهشياتو  ؛ بدكنو
 . سبحةنو

,  كهع ذلؾ فنحف نحب الهطيع كنثني عميو كنحثو عمى التشهير في الطةعة
 . بإثةبة اهلل تعةلى لو كنقكؿ , كنحذره الكقكع في الهعصية

بهعةقبة اهلل  , كندعكه إلى الطةعة كنقكؿ كنبيض العةصي كننيةه عف الهعصية
كنأهر بةلهعركؼ كننيى عف  , كنقيـ الحدكد كنرفع الهظةلـ إلى الكالة, تعةلى لو 

ىذا : ؟ قةؿ يت عص ـى : لً  كنعد قكؿ العةصي هنة إذا قةؿ عندهة يقةؿ لو , الهنكر
 . هف أعظـ الذنكب ... اهلل كقدرهبقفةء 

 : أف ترفى بأفعةلو تعةلى جهمة كهحمو , كالرفة بقفةء اهلل تعةلى كاجب عندنة
: سككف القمب عند كركد الهصةاب في  كهف الرفة عندنة,  , كأنية ففؿ كعدؿ

ةصي هعدكد كالرفة بةلهع , فس كاألهكاؿ كحصكؿ الشدااد هف الهخةكؼ كالفةقةتألنا
 . (1)(كبةار الذنكبعندنة هف 

كقد حصؿ االختبلؼ بيف النةس قديهةن في القفةء كالقدر هف عيد الصحةبة 
تسةب إلى اإلسبلـ كةنت تقكؿ : االنفرقة تزعـ  ينةؾف رفكاف اهلل عمييـ كالتةبعيف ؛

ف األهر أي  ر األهكر أزالن إف اهلل تعةلى لـ يقد    - ةن عهيجبفـ اليهزة كالنكف  - ؼني , كا 
رية كالجهةعة القدى  السُّنَّةةىـ أىؿ و حةؿ كقكعو , كقد سهَّ هيستأنؼ اهلل تعةلى عم : أم

نهة نسبكىـ إلى القدر هع الجهةعة الهنسكبكف إلى القدى  : , كهعنى ىذه النسبة ر , كا 
مة ليـ حفي نً نكجعمكا ذلؾ ال, يو فكا في نييـ لهة بةلألنَّ  ؛ككنيـ ينفكنو كال يقكلكف بو 

, كال يمـز هف نسبة أحد إلى شيء أف يككف كجو  نسبكا إليوأف يي  حَّ ص كاتخذكه ديدنةن 
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُّٗ/ُ( , هرجع سةبؽ , كهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , )ُُٖالنفةاس العمكية , ص) (ُ)
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نسبتو إليو أنو هثبتو , بؿ كهة تككف النسبة إلى الشيء بسبب إثبةتو تككف النسبة إليو 
 .إذا بةلغ في النفي كجعؿ النفي ىجيراه  , خصكصةن  يونفبسبب 
, كىذه الفرقة األخرل إحدل  ـ القدرية أيفةن سية اية أخرل أطمقكا عمقة فر ثهك  
كىـ الذيف قةلكا : إف العبد خةلؽ ألفعةؿ نفسو االختيةرية , كىذا  ؛ عتزلةهفرؽ ال

قبؿ  عمى أف اهلل تعةلى عةلـ بأفعةؿ العبةد أزالن  - السُّنَّةهع أىؿ  -الفريؽ هجهع 
 .كقكعية هنيـ 

تيف : أهة يطمؽ عند أىؿ الكبلـ عمى فرق (القدرية)كهف ىنة تعمـ أف اسـ  
إال بأفعةؿ العبةد , كزعهت أنو ال يعمهية  فت عمـ اهلل تعةلى أزالن نة فإحداىهة فطةا

 (ىلاألك درية قال)األخرل أطمؽ عمية اسـ  الطَّةافةحةؿ كقكعية , كلمتعييف بينية كبيف 
 الطَّةافةكالجهةعة , كيذكر العمهةء أف ىذه  السُّنَّةكفر عند أىؿ  الطَّةافة, كهعتقد ىذه 
 . مجر يال الثَّةنيقبؿ انقفةء القرف  هذىبيةكلـ يبؽ هف يذىب , قد انقرفت 

زلة , كىـ يعترفكف بأف اهلل تعةلى يعمـ أفعةؿ تعهكأهة األخرل فطةافة هف ال  
د خةلؽ ب: الع قبؿ أف يخمؽ الخمؽ , كلكنيـ قةلكا ة أزالن يالعبةد قبؿ كقكعية , يعمه

بينية كبيف  تهييزان ,  (ةالثَّةنيى )القدرية تسه الطَّةافةأفعةؿ نفسو االختيةرية , كىذه 
 . (1)ىلاألك  الطَّةافة

, كأف  , كال اختيةر لو العبد هيجبىر عمى أفعةلو كأهة الجبرية فيـ يعتقدكف أف
 .(2)اإليهةف أك الكفربر العبةد عمى الفةعؿ الحقيقي ىك اهلل تعةلى, كأف اهلل سبحةنو أج

                                                 

ػد هحيػي الػد يف عبدالحهيػد , كىػك بيػةهش كتػةب إتحػةؼ  النظةـ الفريد بتحقيؽ جكىرة التكحيد (ُ) , لمعبلهػة هحهَّ
( , طبػع : هطبػع السػعةدة , ُّٔالهريد شرح جكىرة التكحيد , لمعبلـ عبدالسَّبلـ بف إبراىيـ المقةني الهةلكي , ص)

 ـ( , هصر .ُٓٓٗ-قُّٕٓ, ) ِط
 (  هرجع سةبؽ .ُٕٖ/ُ, )لشيرستةني معبلهة ال , الهمؿ كالنحؿ (ِ)
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هذىب الفبلسفة القةاميف بتأثير األفبلؾ كالعمؿ أيفةن كهف تمؾ الهذاىب الهبتدعة 
,  عشبً كككف الطعةـ يي  ؛ هذىب الطبةاعييف القةاميف بتأثير الطبةاع كاألهزجة كنحكىةك 

 , كالثكب يستر كيقي الحر كالبرد تحرؽ النَّةر, ك  كالهةء يركم كينبت كيطير كينظؼ
 . (1)نحصركنحك ذلؾ ههة ال ي, 

كالجهةعة ,  السُّنَّةآؿ بةعمكم عمى تمؾ الفرىؽ التي خةلفت أىؿ  السَّةدةكقد ردَّ 
هةيقكؿ كأقةهكا الحجج عميية ؛   فبل)كأف يعتقد بط : شي  بف عبداهلل العيدركس العبلَّ

الذم ينفكف قدرة الحؽ كيثبتكف قدرة العبد ؛ تخيبلن هنيـ أنيـ فركا  ؛هذىب القدرية 
بذلؾ عف نسبة القبيح إلى اهلل تعةلى , كافمت عف أنو يمزهيـ هة ىك أقبح هف ذلؾ ؛ 
كىك أف يجرم في همكو تعةلى هة ال يشةء , كعمى أف نسبة أفعةؿ العبةد إليو تعةلى 

و ألنَّ يء إنهة ىك قبيح بةلنسبة لفعمنة ال لفعمو ؛ الش ألفَّ ال يستمـز نسبة القبيح إليو ؛ 
ژوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ  يتصرؼ في همكو هة يشةء

(2)
 )(3) . 

: )كاعمـ أنو كقةؿ في رده عمى الفبلسفة كالطبةاعييف كعمى القدرية أيفةن فقةؿ 
 ليس لشيء هف الكةانةت في شيء أثر البتة ؛ ال بةلطبع كال بقكة كفعت فيو , خبلفةن 

,  (4)ژ ٹ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ لمفبلسفة القةاميف بتأثير األفبلؾ ؛ قةؿ تعةلى :

                                                 

ػػػد بػػػف يكسػػػؼ السنكسػػػي التمهسػػػةني )ت :  (ُ) ( , ُِٗىػػػػ( , ص)ٖٓٗأـ البػػػراىيف ؛ لئلهػػػةـ أبػػػي عبػػػداهلل هحهَّ
ػػد بػف عرفػػة الدسػػكقي الهػػةلكي )ت :  ػػد بػػف هحهَّ ىػػػ( , ط دار الكتػػب العمهيػػة , َُِٗكبيةهشػية حةشػػية الشػػي  هحهَّ

 بيركت , لبنةف .
 ( .ِّسكرة األنبيةء , اآلية رقـ )( ِ)
 ( .َُٗ, كانظر النفثةت الرحهةنية ص) (ٗٔص), كالبشرل ( الفكز ّ)
 ( .ْٓسكرة الفرقةف , اآلية رقـ ) (ْ)
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ىذا (1)ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ : كخبلفةن لمطبةاعييف القةاميف بتأثير األهزجة ؛ قةؿ اهلل تعةلى

 . ىذا لئلهداد (2)ژ ی ی   ی  ی ىئ ىئژ لئليجةد , كقةؿ تعةلى :

الحةدثػػػة حػػػةؿ الهبةشػػػرة ؛ فمقػػػد كىهػػػكا فيهػػػة كخبلفػػػةن لمقدريػػػة القػػػةاميف بقػػػدرة العبػػػد  
ةر لمعبيػد , كقػةؿ ةؿ لهة يريػد , القيَّػكا , بؿ اهلل ىك الفعَّ كا عف الحؽ كصهُّ زعهكا , كعهي 

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ ژ:  سػػػمـتعػػػةلى لنبيػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو كعمػػػى آلػػػو ك 

ػػػدكهػػػة رهيػػػت حقيقػػػة يػػػة   ؛ (3)ژ  إذ رهيػػػت هبةشػػػرة , بػػػؿ اهلل رهػػػى حقيقػػػة ؛ فأنػػػت هحهَّ
بةلهبةشػػرة , كاهلل الراهػػي بةإليجػػةد ؛ حيػػث أصػػةبت رهيػػة كاحػػدة جهيػػع الجػػيش ,  الراهػػي

  . (5)((4)ژۇ ۇ ڭ ڭ ژ كاهلل خةلؽ كالعبد كةسب ؛ قةؿ اهلل تعةلى :
هػػػػةككػػػػذلؾ ردكا عمػػػػى فرقػػػػة الجبريػػػػة ؛ قػػػػةؿ  : )كأف يعتقػػػػد  شػػػػي  العيػػػػدركس العبلَّ

و يمػـز عميػو أف ال ثػكاب كال عقػةب كال هػدح كال ذـ ؛ ألنَّ أيفةن ؛  هذىب الجبرية فبلبط
جبىر عمى الشيء هف كؿ كجو لـ يصدر هنو فعػؿ ينسػب إليػو حتػى يػدار عميػو الهي  ألفَّ 

مػػػـ هػػػف الشػػػػريعة اليػػػراء أف اهلل سػػػبحةنو كتعػػػةلى أسػػػند األفعػػػةؿ لعبػػػةده ,  حكػػػـ , كقػػػد عي
ػػػحَّ التكسػػػط بػػػيف الهػػػذىبيف ؛ بػػػأف نظرنػػػة إلػػػى  ؛كهػػػدحيـ عمييػػػة تػػػةرةن كذهيػػػـ أخػػػرل  فصى

األفعةؿ هف حيث الصكرة كأنطنة بية أحكةهةن , كهف حيث الحقيقة كلػـ نػنط بيػة أحكةهػةن 
(6)ىذا ىك العدؿ السكم , كالطريؽ الكافح الجمي( ألفَّ ؛ 

   . 
 بعدهة انجرَّ  كقةؿ رفي المَّو عنو: ) الحدَّادعف اإلهةـ  «تثبيت الفؤاد»كفي 

ٍبرية ليحةجو  ؛ ف بعض الصةلحيف جةءه قىدىرمأ , فذكر الكبلـ إلى ذكر القىدىرية كالجى
,  : فقـ إذان  , فقةؿ لو الصةلح : ىة أنة قهت بنفسي كقعدت , فقةؿ فقةـ القىدىرم كقعد

, فإذا قةـ  مى المَّو, كأهة الجبرية الهحتجكف ع فةنقطعت حجتو ؛ فراـ القيةـ فمـ يستطع
 ؛ : تكذب عمى المَّو , فنقكؿ لو : إنهة أقةهني المَّو لية , كقةؿ أحدىـ لمهعصية هختةران 

                                                 

 ( .ٖٕسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .ّٓسكرة النحؿ , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ُٕسكرة األنفةؿ , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ٔٗسكرة الصةفةت , اآلية رقـ ) (ْ)
 ., هرجع سةبؽ ( ِٔص), الفكز كالبشرل  (ٓ)
 . (ٗٔ) ص, ( الفكز كالبشرل ٔ)
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, كلكف المَّو تركؾ  فعميةا : , كهف قةؿ لؾ ىةن عميية, كال نراؾ هكرى  إف المَّو نيةؾ عنية
رَّؾ إليية هف حفظو  . (1)(, فأخذ بيدؾ الشيطةف فىجى

ف كةنػة بػةطميف هذىب القدريػة خيػر هػف هػذىب الجبريػة: ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ   , كا 
ل ألفَّ  ؛ ,  ة, كأهة اآلخريف فإنيـ عطمكا األحكةـ الشػرعيَّ  فسيـ قدرةألنَّ يف إنهة نسبكا األكَّ

, كهػػػذىب الجبريػػػة ىػػػك اليةلػػػب الجػػػةرم عمػػػى ألسػػػف العةهػػػة  كىػػػذا ىػػػك الزندقػػػة بعينيػػػة
, ألػػػيس  لكػػػكنيـ ال يعرفػػػكف العمػػػـ ؛ فيػػػـ زنةدقػػػة إال أنيػػػـ هػػػة عمهػػػكا بػػػذلؾ ؛ كأفعػػػةليـ

, كلكنػػو فػػي ذلػػؾ  كىػػك بقفػػةء المَّػػو كقػػدره ؟! كيفعػػؿ بةختيػػةره ؟! أحػػدىـ يأكػػؿ بةختيػػةره
,  سػػةف اختيػػةران إال ليختػػةر هػػة اختػػةره المَّػػوئلن, كهػػة جعػػؿ المَّػػو سػػبحةنو كتعػػةلى ل هختػػةر

, فميفعػػػؿ هػػػف األهػػػكر الشػػػرعية  كىػػػك الفةعػػػؿ فػػػي الفعػػػؿ , كاألسػػػبةب هػػػف المَّػػػو تعػػػةلى
 . , كينتيي عف الهنييةت في كؿ هة لو اختيةر فيو الهطمكب
ذا ذىػػػب عنػػػو االختيػػػةر حصػػػؿ لػػػو العػػػذر حيناػػػذ    ؛ , فهػػػة الفػػػرؽ فػػػي رجمػػػيف كا 

, حتػػػى إنػػػو ييصػػػمَّى عميػػػو كيجيػػػز  أحػػػدىهة سػػػقط فػػػي باػػػر هػػػع افمتػػػو عػػػف ذلػػػؾ كهػػػةت
, ثػػـ إذا سػػهع آخػػر بهػػدح ذلػػؾ رهػػى  , كحةلػػو ههػػدكح ىػػك شػػييد: , كيقػػةؿ  كييػػدعى لػػو

, هسػتكجبةن  بػؿ يكػكف هػذهـك الحػةؿ ؛ ؟ ال , ىؿ يككف هثمو في الهدح بنفسو في البار
لقػػػػػدر لبقيػػػػكا هثػػػػػؿ الحهيػػػػػر ؿ النػػػػػةس األحكػػػػةـ كاعتمػػػػػكا بةلقفػػػػةء كاكلػػػػػك عطَّػػػػ , لمعقػػػػةب
 . (2)(كالبيةاـ
 
 
 

  

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِّْ/ُتثبيت الفؤاد , ) (ُ)
 .( ُُْ/ُالهصدر السةبؽ , ) (ِ)
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رسال  النُّبوَّات: آراؤىم في  الثَّانيالمبحث   الصَّماةعمييم  الرُّسلوا 
 ؛ وفيو مطمبان : السَّمامو 

لالمطمب  وما  السَّمامو  الصَّماةعمييم  الرُّسل: آراؤىم فيما يجب في حق  األوَّ
 يستحيل وما يجوز .

 : آراؤىم في المعجزات والكرامات . الثَّانيالمطمب 
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لالمطمب  وما  السَّمامو  الصَّماةعمييم  الرُّسل: آراؤىم فيما يجب في حق  األوَّ
 يستحيل وما يجوز :

إلى النةس ؛ حتى يرشدكىـ لعبةدة اهلل تعةلى كحده ,  الرُّسؿأرسؿ اهلل تعةلى  
كيعهمكا بهة تقتفيو تمؾ العبةدة لئللو الكاحد الهستحؽ لمعبةدة الذم خمقيـ كرزقيـ 

الذم يحب أف يككف أحسف هف رفي اهلل عنو : ) الحدَّادقةؿ اإلهةـ  كأنعـ عمييـ ,
ذا فعؿ أهران أحبَّ أف ييرىل ايره ىك الريةء كالكبر الهجبكؿ  , فيذه األشيةء كنحكىة , كا 
,  , ال تيتدم العقكؿ إليية كأهة أفدادىة كةإلخبلص فإنية هف ثهرات التكحيد,  عميية

 كقد يدرؾ بةلعقؿ الخةلؽ لؤلككاف,  بيةء كعٌرفكا النةس التكحيد كثهراتوألنحتى جةءت ا
فهف نظر السهةكات كاألرض كايرىهة ؛ بيةء ألن, كلكف لـ ييتدكا إليو إال بتعريؼ ا

, كهة أجيؿ ههف يفعؿ صنهةن بيده  كلـ يعتقد أف لية خةلقةن فيك هصةب في عقمو
  . (1)(ر فإذا جةع أكمو, كبعفيـ يجعمو هف سكَّ  كيعبده
جةاز عمى اهلل تعةلى ليس بههتنع  الرُّسؿفي أف إرسةؿ  السُّنَّةكقد خةلؼ أىؿ  

ـ كال بكاجب طكااؼ هف الهبتدعة ؛ هثؿ البراىهة الذيف هنعكا عقبلن ذلؾ , قةؿ اإلهة
ن كبعث  الرُّسؿكيجب أف يعمـ أنو يجكز هلل تعةلى إرسةؿ ي رحهو اهلل تعةلى : )البةقبلَّ
 . , خبلفةن لهة تدعيو البراىهة األنبيةء

, هع هة سبؽ هف أنو ليس  : أنو هةلؾ الهمؾ يفعؿ هة يشةء كالدليؿ عميو أيفةن 
 .(2)(فدؿ عمى جكاز ذلؾ ؛ , كال خركج عف حقةاؽ العقكؿ استحةلة الرُّسؿفي إرسةؿ 

عمى اهلل  الرُّسؿ, أنكركا إرسةؿ  ىـ قبيمة بةليند فييـ أشراؼ أىؿ اليندكالبراىهة 
ليخرجيـ بيـ هف ؛ إلى النةس  الرُّسؿتعةلى إنهة بعث ف كةف اهلل تعةلى , كقةلكا : إ
تـ لهراده أف يفطر العقكؿ إلى أفقد كةف أكلى بو في حكهتو ك   يهةفالفبلؿ إلى اإل

 . (3)عمى ىذا الكجو الرُّسؿؿ إرسةؿ فبط : قةلكا , اإليهةف بو
, كقد  الرُّسؿكقد نةقض الهعتزلة البراىهة في ىذه الهسألة كقةلكا بكجكب بعثة 

أهة رفي اهلل عنو إلى ىذه الهسألة في بعض هكةتبةتو فقةؿ : ) الحدَّادتطرؽ اإلهةـ 
فةعمـ أف الكجكب  األنبيةءالهسألة التي كقفتـ عميية في بعض الكتب في إيجةب بعثة 

                                                 

 ( .ُُٔ/ُتثبيت الفؤاد , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُٗاإلنصةؼ , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٔ/ُ, ) الفصؿ في الهمؿ كاألىكاء كالنحؿ (ّ)
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لهة في الكجكب هف هعةني االفطرار  ؛ السُّنَّةعمى اهلل تعةلى ال قةاؿ بو هف أىؿ 
كقةلت الهعتزلة بةإليجةب عمى اهلل في ىذه الهسألة  -تعةلى اهلل عف ذلؾ  -كالقير 
 . كايرىة

؛  عمى الهكمفيف عمى حسب هة فيهتهكه فيير هستقيـ األنبيةءكأهة إيجةب بعثة 
 . (1)(يـكاالتبةع ل األنبيةءالكاجب عمى الهكمفيف إنهة ىك التصديؽ ببعث  ألفَّ 

اهلل تعةلى خبرىـ  كلقد أرسؿ اهلل تعةلى أنبيةء كرسبلن كثيريف ؛ هنيـ هف قصَّ 
ٱ ٻ ٻ ٻ )شياةن ؛ قةؿ تعةلى : هنيـ كهنيـ هف لـ يقصص تعةلى عمينة 

, ككةف كؿ رسكؿ هنيـ   (2)(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
بيعث إلى الخمؽ  سمـان صمى اهلل عميو ك هحهَّد سي دنةعث إلى قكهو خةصة كلكف ييبى 

عثت إلى النةس كبي  ككةف النبي يبعث إلى قكهو خةصة»عةهة , كفي الحديث : 
 .  (4)(ک ک گ گ گ), قةؿ تعةلى :  (3)«كةفة

كؿ الشرااع السهةكية بهة فيية  سمـكنس  اهلل تعةلى ببعثتو صمى اهلل عميو ك   
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )الييكدية كالنصرانية , قةؿ تعةلى : 

ككةف يبعث في بني إسراايؿ النبي ) : الحدَّاد, يقكؿ اإلهةـ   (5)(چ ڃ چ
كداعيف ,  السَّبلـك  الصَّبلةبعد النبي هجدديف لشريعة هكسى عمى نبينة كعميو أففؿ 

, كهخكفيف ليـ هف إفةعة أهر اهلل  ليـ إلى إقةهتية كهحرفيف عمى العهؿ بية
كهة يعرؼ ذلؾ هف نظر في  ؛ كذلؾ بكحي هف اهلل يكحيو إلييـ ؛ كرككب نييو

بف هريـ عمى نبينة كعميو أففؿ ا, إلى أف بعث اهلل عيسى  أخبةرىـ كقصصيـ
فكفر بو بنك إسراايؿ ؛  السَّبلـبشريعة نةسخة لشريعة هكسى عميو  السَّبلـك  الصَّبلة
, إلى أف  السَّبلـثـ كقعت الفترة بعد عيسى عميو  السَّبلـ, كبيتكا أهو عميية  ككذبكه

سيد كلد آدـ بةلقرآف كالشريعة  سمـصمى اهلل عميو ك  ان هحهَّدبعث اهلل عبده كرسكلو 
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّْٓ/ِالحدَّاد , )هكةتبةت اإلهةـ  (ُ)
 ( .ٖٕسكرة اةفر , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ّّٓأخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , أكؿ كتةب التيهـ , رقـ ) (ّ)
 ( .َُٕسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ٖٓسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ٓ)
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بكه إال , ككذَّ  , فكفرت بو الييكد كالنصةرل الجةهعة النةسخة لهة تقدهية هف الشرااع
 . (1)(هف شةء اهلل هنيـ

هةؽ العمهةء بيف هصطمح النبي كهصطمح الرسكؿ , كقد عرَّؼ كقد فرَّ   العبلَّ
ىػ( النبي فقةؿ : ىك )إنسةف حر ذكر هف بني آدـ أكحي إليو ُُُِ)ت ًبٍمفًقٍيوعبداهلل 

ف لـ يؤهر بتبمييو( هةؼ الرسكؿ نجمو , كعرَّ  (ِ)بشرع كا  عبدالرحهف فقةؿ : ىك  العبلَّ
, فتبيف بذلؾ أف الفرؽ بيف النبي  (3)(أكحي إليو بشرع كأهر بتبمييور ح ذكر إنسةف)

النبي ال يؤهر بتبميغ هة أكحي إليو كالرسكؿ يؤهر بذلؾ ؛ ككؿ كالرسكؿ ىك : أف 
 رسكؿ نبي كليس كؿ نبي رسكؿ .
 : هاة ألؼ كأربعة كعشركف ألؼ نبي األنبيةءعدد كقد كرد في بعض اآلثةر أف 

 الصَّبلةعميو آدـ  سي دنةكبعثتيـ هف ,  (4)هاة كثبلثة عشر : ثبلث هنيـ الرُّسؿك  ,
صمى اهلل عميو كآلو كصحبو  هحهَّد سي دنةكالهرسميف  األنبيةءسيد إلى خةتهيـ  السَّبلـك 
 . (5)سمـك 

لمرسؿ شركط سنية اهلل تعةلى فييـ ؛ كتمؾ الشركط ىي الكاجب في حقيـ هف ك 
الصدؽ كالتبميغ كاألهةنة كالفطةنة ؛ حتى يؤدكا هة أهرىـ اهلل تعةلى بو هف الدعكة 

يهتنع أف يككف ىنةؾ هةنع طبعي ينفر النةس عنيـ ؛  كالتبميغ عمى أكهؿ كجو , بؿ
 فييرزقكف الكهةؿ البشرم هف بيف كؿ الذيف في عصرىـ .

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِْالدعكة التةهة , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِْالنفثةت الرحهةنية , ص)   (ِ)

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ّ)
 ( .ِٔٔ/ُ( , انظر شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , )ِّٔ/ُ)

, كذكػػػر هنػػػةقبيـ  تػػػكاري  الهتقػػػدهيف هػػػف األنبيػػػةء كالهرسػػػميفكتػػػةب أخرجػػػو اإلهػػػةـ الحػػػةكـ فػػػي هسػػػتدركو ,  (ْ)
, عػف سػي دنة أبػي ذر رفػي  كعمييـ أجهعيف سمـالهصطفى صمى اهلل عميو ك  سي دنةكأخبةرىـ هع األهـ عمى لسةف 

( , كبلىهة عف سي دنة أبػي ذر رفػي ُٕٖٕ( , كاإلهةـ الطبراني في هعجهو الكبير , برقـ)ُْٔٔاهلل عنو , برقـ)
 هلل عنو .ا

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ٓ)
بتعريػػػؼ حقػػػكؽ الهصػػػطفى  ( , كالشػػػفةِٔٔ/ُ( , انظػػػر شػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , )ِّٔ/ُ)

ي عيػػةض بػػف هكسػػى الففػػؿ القةفػػ يأبػػلمعبلهػػة ,  «الشػػفةءهزيػػؿ الخفػػةء عػػف ألفػػةظ »: هػػذيبل بةلحةشػػية الهسػػهةة 
ػد الشػهن أحهد لمعبلهة : الحةشية, ك  ىػ(ْْٓ ت :اليحصبي ) ػد بػف هحهَّ ( , ُِٓ/ُ, ) ىػػ(ّٕٖ: ت ) يبػف هحهَّ

 . طبةعة كالنشر كالتكزيعلم: دار الفكر ط 
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هة؛ كهة قةؿ  النُّبكَّةفكةف هف هقتفيةت ذلؾ الكهةؿ البشرم في صةحب    العبلَّ
, هع  , كقكة رأم , كفطنةةن , كخمق کكنو أكهؿ أىؿ زهةنو عقبلن ) : ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 

 رة کةلجذاـ كالبرصف  , كالعيكب الهن , كقسكة القمب ة هف دنةءة اآلبةء كاألهيةتلسَّبلها
 كالهراد بقكلنة , نعة كةلحجةهة, كدنةءة الص   في الطريؽ كؿكةأل ؛ , كهف قمة الهركءة

 . (1)(األنبيةء ی: سك  أم« أكهؿ أىؿ زهةنو» :
كجب عمييـ  الرُّسؿحتى إذا أقيهت عمى الهكمفيف الحجة , كظير ليـ صدؽ  

 اإليهةف بيـ كبدعكتيـ في أم عصر كةف ؛ فمـ يبؽ إال جةحد أك حةسد .
كنظران لذلؾ يجب عمينة أهة الدعكة أف نؤهف بكؿ هة أتى بو الرسكؿ عميو  
ؿ بكؿ هة ثبت عنو هف قكؿ أك فعؿ أك تقرير ؛ فيك الهرسى  ـسم  , كن السَّبلـ الصَّبلة

إليو ؛ فكنة خير أهة أخرجت لمنةس , قةؿ اإلهةـ أبك الحسف  إلينة , كقد تشرفنة بنسبتنة
دعة جهيع الخمؽ إلى  سمـكأجهعكا عمى أف النبي صمى اهلل عميو ك األشعرم : )

لى نبكتو , كأنو عميو  كعف تكذيبو كجؿَّ  , كنيةىـ عف الجيؿ بةهلل عزَّ  هعرفة اهلل كا 
, كهة رابيـ فيو هف هنةزؿ  كاإليهةفجهيع هة دعةىـ إليو هف اإلسبلـ ليـ ف بيَّ  السَّبلـ

 . (2)(ف ليـ الطريؽ إليوكبيَّ , عميو  األدلَّة ليـ, كأكفح  اإلحسةف
هةكقةؿ  شي  بف عبداهلل العيدركس في شرحو لهنظكهة الشي  عمي بف أبي  العبلَّ
: ))ك( نؤهف بػ)هة جةء عف خير الكرل( أم : أففؿ الخمؽ كميـ هف  بكر العقدية

نس كجف ؛  و أحؽ هنيـ بكؿ ففيمة ؛ )فيك( خير الهرسميف كأهتو خير ألنَّ هبلاكة كا 
أهة أيخرجت لمنةس , ككتةبو خير الكتب , كليتو خير الميةت , كقرنو خير القركف ؛ 

 . (3)«د كلد آدـ كال فخرأنة سي: » سمـلقكلو صمى اهلل عميو ك عمى آلو ك 
؛ كىك  سمـصمى اهلل عميو كعمى آلو ك  هحهَّدأم : اإليهةف بهة جةء بو نبينة  (فيك)

تصديؽ الرسكؿ فيهة جةء بو , كتمقي ذلؾ بةلقبكؿ التةـ , كذلؾ كاجب عمى الخةص كالعةـ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ  ى هؤهنةن هف لـ يكف كذلؾ ؛ قةؿ اهلل تعةلى :سهَّ ؛ فبل يي 

                                                 

عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو , شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة  (ُ)
 ( , بحذؼ يسير .ِٓٔ/ُ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُٓٓرسةلة إلى أىؿ الثير ببةب األبكاب , ص) (ِ)
 , كأيفػةن  (َُٕٖٗ), برقـ  رفي اهلل عنو أبي سعيد الخدرمسي دنة هسند « هسنده»أحهد في اإلهةـ أخرجو    (3)

 ,الهنةقػب , بػةب أبػكاب فػي  الت رهػذم, ك  (ِْٔٓ) بػرقـ رفػي اهلل عنيهػة عبداهلل بػف عبػةس سي دنة في هسند 
 , عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو . (ُّٓٔ)برقـ 
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, ككهةلو بهراعةت آدابو ؛ كىك العهؿ  (1)ژۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے 
بهقتفى هة أهر بو الشةرع أك نيى عنو فيهة ظير أك بطف ؛ حتى يحصؿ لو هقةـ 

 االستقةهة , فينةلؾ يسهى هؤهنةن حقةن .
كتعةلى في كتةبو كىك قرة أعيننة ؛ أم : ذلؾ هة كنة نبيي , كقد هدحو سبحةنو 

, كقرف هحبتو   (2)ژڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ فقةؿ تعةلى : ؛ العزيز
كقرف طةعتو   , (3)ژڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄژ بهحبتو في قكلو تعةلى : 
كقرف بيعتو ببيعتو ؛  , (4)ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ  بطةعتو في قكلو تعةلى :

كقرف عزتو بعزتو في قكلو  , (5)ژٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ ژ لقكلو تعةلى : 
:  كقرف هرفةتو بهرفةتو ؛ لقكلو تعةلى ,  (6)ژگ گ   ڳ ژ تعةلى :

كقرف إجةبتو بإجةبتو ؛  , (7)ژٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ژ
 . (9) ((8)ژۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ لقكلو تعةلى :

كلف يحصؿ ألحد الدخكؿ هف بةب اهلل تعةلى أك ييقبؿ لو عهؿ إال هف حفرتو 
هة, قةؿ  الد يفإلى يـك  السَّبلـ الصَّبلةكدعكتو كشريعتو هف حيف هة بيعث عميو   العبلَّ

ىػ( : )ال كصكؿ ألحد إلى أدنى هراتب الكهةؿ إال بةتبةعو , ُُُِ)ت  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل 
قيةهة ؛ فهف لـ ييرزؽ االتبةع فيك هردكد هف حيث ال يشعر كذلؾ هستهر إلى يكـ ال

ف تقطَّ  ف ظف الكصكؿ فميس لديو هحصكؿ , كا      ع في أنكاع الهجةىدات إربةن إربةن , كا 
(19)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ    ڦ  ڦ  ڦچ 

 
(11). 

                                                 

 ( .ٕسكرة الحشر , اآلية رقـ ) (ُ)
  ( .ْ,  ّسكرة النجـ , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ُّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .َٖرقـ )سكرة النسةء , اآلية  (ْ)
  ( .َُسكرة الفتح , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ٖسكرة الهنةفقكف , اآلية رقـ ) (ٔ)
 ( .ِٔسكرة التكبة , اآلية رقـ ) (ٕ)
 ( . ِْسكرة األنفةؿ , اآلية رقـ ) (ٖ)
 , بةختصةر يسير .( ُٕ – َٕالفكز كالبشرل ص) (ٗ)
 ( . ُّسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (َُ)
 ( .ّْص), نفثةت الرحهةنية ال (ُُ)



217 

 

: االتبةع لمرسكؿ صمى اهلل عميو  فةالقتداءرفي اهلل عنو : ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
 . كبةطنةن  في أخبلقو كأفعةلو كأقكالو كالتأدب بآدابو ظةىران  سمـك 

هلل تعةلى فةفت عميو أنكار االىتداء  صةن فهف أحكـ ذلؾ كأتى بو عمى كجيو هخمً 
ڻ ڻ ) : , قةؿ اهلل تعةلى الذم ىك هيراث حسف االتبةع كنتيجة الهجةىدة, 

(ڻ ڻ ۀ
(1))(2) . 
 الصَّبلةة عمى صةحبية أففؿ يَّ هحهَّدكهقتفيةت الشريعة ال الد يفكهف أركةف 

إجهةالن كهف كرد ذكره في  الرُّسؿة التي ال خبلؼ فيية اإليهةف بجهيع القطعيَّ  السَّبلـك 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )القرآف الكريـ تفصيبلن , قةؿ تعةلى : 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

حيف ساؿ هة  سمـ, كقةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك   (3)(﮲ ﮳ ﮴ ﮵
أف تؤهف بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو كلقةاو كتؤهف بةلبعث  : إليهةفا»اإليهةف : 

 . (4)«اآلخر
كجهمة قكلنة : : ) «اإلبةنة»كقةؿ اإلهةـ أبك الحسف األشعرم رفي اهلل عنو في 

كبهة جةءكا بو هف عند اهلل كهة ركاه الثقةت عف , بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو  نة نقرُّ إ
 . (5)(ال نرد هف ذلؾ شياةن ,  سمـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

هةكيقكؿ   , كبجهيع هة  الرُّسؿكيجب اإليهةف بجهيع : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 . (6)(في التفصيؿ بلن , كتفصي في اإلجهةلي إجهةالن  ؛ جةؤكا بو

                                                 

  ( .ّٕالعنكبكت , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٔإتحةؼ السةاؿ , ص) (ِ)
 ( .ِٖٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ّ)
ڤ )( , كالمفظ لو عف سي دنة أبي ىريرة رفػي اهلل عنػو , بػةب قكلػو : ْٕٕٕصحيح اإلهةـ البخةرم برقـ ) (ْ)

( , عف سي دنة عهػر بػف الخطػةب رفػي اهلل عنػو َُِهسمـ برقـ ), كصحيح  ((ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
 , بةب هعرفة اإليهةف كاإلسبلـ كالقدر .

 ( , هرجع سةبؽ .َِ/ُاإلبةنة , ) (ٓ)
 ( , فهف األعهةؿ الكةهمػة لمحبيػب عبػدالرحهف ًبٍمفًقٍيػؤِٔ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , ) (ٔ)
. 
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آؿ بةعمكم نفس  السَّةدةالستعراض آراء ؛ كسيسمؾ البةحث في ىذا الهطمب 
فةتالهسمؾ في الفصكؿ السةبقة ؛ كذلؾ بعرض آراايـ في  الكاجبة كالهستحيمة  الص 

 . السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  الرُّسؿك  األنبيةءفي حؽ 
فاتأواًل :      وىي أربع :؛  الواجبة الصِّ

 :الصدق 
ده اهلل إنسةنةن بةلكحي إليو , ككمفو تبميغ رسةلتو لمنةس , كزكَّ إذا اصطفى  

غ عنو فيؿ يقبؿ العقؿ و رسكؿ اهلل حقةن كهبم  ببرىةف الهعجزة التي تشيد بصدقو , كبأنَّ 
أف يككف تعةلى قد اصطفى لرسةلتو هف يصدؽ عميو أنو يكذب عمى أحد هف خمقو 

في التبميغ هخةلفة لهة أيهر بتبمييو ؛  كلك في أهر هف أهكر الدنية , ففبلن عف الكذب
فيحرؼ أك يبدؿ ؟! أك بتبميغ أشيةء هف عنده لـ يأذف بية اهلل ؛ فيزيد شياةن هة عمى هة 

 . (1)أهره بتبمييو كأكحى إليو بو أك أذف لو فيو ؟!
هةقةؿ   السنكسي األشعرم رحهو اهلل تعةلى في عقيدتو : )كأهة قكلنة :  العبلَّ
كالهبلاكة  األنبيةءفيدخؿ فيو اإليهةف بسةار  سمـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  هحهَّد

كاستحةلة الكذب  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  الرُّسؿ... ثـ قةؿ : كيؤخذ هنو كجكب صدؽ 
   . (2)عمييـ ... إل (

 سمـفقكلو صمى اهلل عميو ك رفي اهلل عنو : ) الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ  
قةؿ اهلل  ؛ه عف كؿ هة يخةلط أقكاؿ اآلدهييف هف كذب كايره الهنزَّ , الصدؽ الفصؿ 

 . (4) (  (3)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): تعةلى 
 :األمانة  

كجكب األهةنة كالعصهة هف الهعةصي  كهف هسمتزهةت كجكب الصدؽ
هة؛ يقكؿ كالهخةلفةت  ىػ( في سيةؽ شرحو لهنظكهتو ُُُِ)ت: ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

                                                 

( , بزيػػةدة كتصػػرؼ , ّٕٖالعقيػػدة اإلسػػبلهية كأسسػػية , لمعبلهػػة عبػػدالرحهف حسػػف حبنكػػة الهيػػداني , ص) (ُ)
 ـ( , دار القمـ , دهشؽ , سكرية , بيركت , لبنةف . ُٕٗٗ -ىػُّٗٗ, ) ِط
 ( , هرجع سةبؽ .ْٖ, لمعبلهة السنكسي نفسو , ص) «السنكسية»شرح أـ البراىيف ؛ الهسهةة  (ِ)
 ( .ْ,  ّـ , اآليةتةف رقـ )سكرة النج (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٖإتحةؼ السةاؿ بجكاب الهسةاؿ , ص) (ْ)
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بو اهلل تعةلى )الهذنب( كسةار أبنةء جنسو ؛ كذلؾ لهة ركَّ  سةفألن)إف ا العقيدة :في 
بت فيو صدكر الذنب ك  فييـ هف الشيكات البييهية كالسبعية , التي هف شأف هف ري 

عنو كعدـ العصهة , كقد نزع اهلل ىةتيف الصفتيف كأشبةىيهة ههة ىك سبب لكجكد 
 . (ُ)(السَّبلـك  بلةالصَّ عمييـ  األنبيةءالذنب هف جهيع 
هةكيقكؿ ابنو  تقتفي العصهة قبمية كبعدىة هف  النُّبكَّةك : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 . (2)ان(كسيك  , كلك كرىةن  سةار الذنكب

بة ىة كهيذَّ هنزَّ  سمـكأفعةلو صمى اهلل عميو ك رفي اهلل عنو : ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
ختص بةلكحي اإلليي يد بةلعصهة كاي و قد أي ألنَّ  ؛ سةفنإلعف كؿ نقص يعرض ألفعةؿ ا

 . فيك إنهة يقكؿ كيفعؿ عف األهر الربةني؛ 
كالكيؿ كؿ الكيؿ لهف حةد , فطكبى لهف اقتدل بو كاىتدل بيديو كعهؿ بسنتو 

 . (3)(كعهؿ بخبلؼ ىديو كسنتو , عف هتةبعتو كتثةقؿ عف إجةبة دعكتو
يةء لاألك , كأهة ايرىـ هف  الرُّسؿبيةء ك ألنثـ إف العصهة تككف هختصة بة

كالصةلحيف فبل يقةؿ : إنيـ هعصكهكف بؿ هحفكظكف , كالحفظ اير العصهة , كقد 
الفرؽ بينيهة هع شرح هعنى الكلي كالعةرؼ بةهلل تعةلى فقةؿ :  الحدَّادبيَّف اإلهةـ 

, كعمـ هة افترض  شخص آهف بةهلل عمى بصيرة: العةرؼ في اصطبلح الصكفية )
, ثـ أخذ يكثر  هتثؿ كاجتنبة, ف , كهة حـر عميو هف هعصيتو عميو هف طةعتو اهلل

,  ابتيةء الزلفى إليو حتى أشرقت عميو أنكار السعةدة ؛النكافؿ الهقربة إلى اهلل تعةلى 
, كعٌمهو هف  , كجعؿ لو فرقةنةن  , كىداه الحؽ سبيمو كصةر الييب في حقو كةلشيةدة

 .لدنو عمهةن 
, كجةاز  ف كصؿ إلى ىذه الهرتبة فجةاز صدكر السياةت عنوثـ إف العةرؼ كا  

, كنيةية الكلي أف يككف  اةية العةرؼ أف يككف كليةن  ألفَّ ؛  عقةبو عميية شرعةن كعقبلن 
 هحفكظةن.

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٗالنفثةت الرحهةنية , ص)   (ُ)
شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو ,  (ِ)
 ( , بحذؼ يسير .ِٓٔ/ُ)

 ( , هرجع سةبؽ .ٕٖإتحةؼ السةاؿ بجكاب الهسةاؿ , ص) (ّ)
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,  بيةء الهعصكهيف عمى أهكر صدرت هنيـنألكقد ثبتت الهؤاخذة لجهةعة هف ا
د حيف صدرت هنو تمؾ النظرة ك , كبداك  كهف ذلؾ هة حؿ بآدـ حيف أكؿ هف الشجرة

الذم لـ يظير عميو هف العهؿ بو كال  , كبسميهةف حيف كقع هنو ذلؾ الهيؿ أك الخطرة
,  بيةء عف الكبةار كالصيةارألن, كهع ىذا فجهيكر الهحققيف قةامكف بعصهة ا ذرة

 . كالذم كقع هف بعفيـ إنهة كقع عمى سبيؿ الخطأ كالنسيةف
يزيد ثكابية عمى  ؿ الصةلحة التي تصدر هف العةرؼمـ كتقرر أف األعهةكقد عي 
, ككذلؾ هة يصدر هنو هف السياةت تعظـ  , كتتفةعؼ أفعةفةن كثيرة أعهةؿ ايره

, كربهة عكقب عمى الصيةار هعةقبة ايره عمى  , كتفحش الهعةقبة الهؤاخذة عميية
ەئ ەئ  ائ) : ألـ تسهع إلى قكلو تعةلى , و في حٌيز القربألنَّ كذلؾ  ؛ الكبةار

 . (2)(اآلية كالتي تميية (1)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
الهعةصي نقةاص ال تميؽ بهقةهيـ الشريؼ , كيؼ كىـ األسكة كالقدكة  ألفَّ ك 

ألههيـ ؛ فيؿ يتنزؿ النبي كالرسكؿ لدرجة يقةرب فيية العةصي أك الفةسؽ هف أهتو 
كأكسةخ  كأرجةساعمـ أف الهعةصي أقذار : ) الحدَّاد؟! حةشة هلل , يقكؿ اإلهةـ 

كابتمى , , كحفظ هنية أكليةءه كأصفيةءه  قد عصـ اهلل هنية رسمو كأنبيةءه , كأدنةس
, كتخٌمفىت  بية األعداء كاألشقيةء كالهطركديف كالبعداء هف الذيف حقَّت عمييـ الكمهة

 . (3)ة(عنيـ العنةي
هة ظةىره أنو هعصية فميس بهعصية عمى  السَّبلـك  الصَّبلةكهة كرد عنيـ عمييـ 

ف أيطمؽ عميو أنو هعصية عمى كجو الهجةز , اير أف هرتبة الحفظ التي  التحقيؽ , كا 
يةء بففؿ اهلل تعةلى ال تهنع هف جكاز طركء الهعصية عمييـ ؛ إذ لاألك كصؿ إليية 

هةقةؿ  أف لكؿ هقةـ هقةالن ,  : «االعتصةـ»الشةطبي رحهو اهلل تعةلى في كتةبو  العبلَّ
 ؟  : فيؿ يككف الكلي هعصكهةن  فإف قيؿ : , فقةؿ تقرير كقد قرر ذلؾ القشيرم أحسف)

حتى ال يصر  , كأهة أف يككف هحفكظةن بيةء فبل ألنكهة يقةؿ في ا : أهة كجكبةن  قيؿ
ف حصمت هنيـ آفةت أك زالت ػ :  , قةؿ فبل يهتنع ذلؾ في كصفيـعمى الذنكب كا 

                                                 

 ( . َّسكرة األحزاب , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕ/ُهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٓالدعكة التةهة , ص) (ّ)
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ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ):  ثـ قةؿ فأطرؽ هميةن  ؟العةرؼ يزني :  اهلل كلقد قيؿ لمجنيد رحهو

 .  (2)(  (1)(﮵
ف كصؿ إلى ىذه الرتبة فجةاز صدكر : ) الحدَّادقةؿ اإلهةـ   ثـ إف العةرؼ كا 

 , ةن اةية العةرؼ أف يككف كليٌ  ألفَّ  ؛ كجةاز عقةبو عميية شرعةن كعقبلن  , السياةت عنو
بيةء كالهرسميف ألنثبتت الهؤاخذة لجهةعة هف ا , كقد كنيةية الكلي أف يككف هحفكظةن 

هف ذلؾ هة حؿ بآدـ صمى اهلل  ؛ عمى أهكر صدرت هنيـ السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ 
أكؿ هف الشجرة , كبداككد صمى اهلل عمى نبينة كعميو حيف  سمـعمى نبينة كعميو ك 

نبينة كعميو كبسميهةف صمى اهلل عمى  , صدرت هنو تمؾ النظرة أك الخطرةكسمَّـ حيف 
 . حيف كقع هنو ذلؾ الهيؿ الذم لـ يظير عميو هف العهؿ بو كال ذرة سمـك 

عف  السَّبلـك  الصَّبلةبيةء عمييـ نألكهع ىذا فجهيكر الهحققيف قةامكف بعصهة ا
 .(3)( نهة كقع عمى سبيؿ الخطأ كالنسيةفكالذم كقع هف بعفيـ إ , الكبةار كالصيةار

بةلحفظ اإلليي هف الهعةصي ال تينةؿ بةليكينى , بؿ كهرتبة الكالية الهقركنة 
كد بحقيقة الرجكع كاإلخبلص في القكؿ كالعهؿ كاالعتقةد لكجو اهلل تعةلى , كشي

هخةطبةن بعض تبلهذتو أك هريديو  الحدَّاديقكؿ اإلهةـ  التقصير في هكفع التشهير ؛
ف كنت تريد بةلكالية الكالية الخةصة):  : إنو هحفكظ عف  بية, التي يقةؿ في صةح كا 

الهخةلفةت فةعمـ أف الكالية عمى ىذا الكجو أهر عظيـ ال يهكف صةحبية أف ينيهؾ 
نهة , في الهبةحةت كالشيكات هف الحبلؿ ففبلن هف الكقكع في صيةار الذنكب  كا 

بيةء في ؤلنيةء للاألك احترازان هف هشةركة  ؛ قةلكا بجكاز صدكر أهثةؿ ذلؾ عف الكلي
 . (4)(يجكز هعية صدكر الذنكب بحةؿ العصهة التي ال

                                                 

 ( .ّٖسكرة األحزاب , اآلية رقـ ) (ُ)
ةـ (ِ) ,  ىػ(َٕٗ:  خهي اليرنةطي الشيير بةلشةطبي )تالم هحهَّدى بف : إبراىيـ بف هكس, لمعبلهة  االٍعًتصى

ؿالجزء  تحقيؽ كدراسة ,  : د سعد بف عبد اهلل آؿ حهيد الثَّةنيالجزء ,  بف عبد الرحهف الشقير هحهَّد: د.  األكَّ
دار ابف النةشر: ( , ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗ, ) ُ( ,  طّٕٔ/ُ, ) : د ىشةـ بف إسهةعيؿ الصيني الثَّةلثالجزء 

 ( , هرجع سةبؽ .ِْٓ/ِ, كالرسةلة القشيرية , ) , الههمكة العربية السعكدية الجكزم لمنشر كالتكزيع
 ( , هرجع سةبؽ .ُْالهسةاؿ الصكفية , ص) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُِالنفةاس العمكية , ص) (ْ)
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ةبة إلنبيةء هف الهعصية نجدىـ هبلزهيف االستيفةر هلل تعةلى كاألنكهع عصهة ا
كالرجكع إليو ؛ تعظيهةن ألهر اهلل تعةلى كشكران لو , كتشريعةن ألههيـ الذيف يجب عمييـ 

تجديد التكبة في كعميؾ برفي اهلل عنو : ) الحدَّادأف يقتدكا كيتأسكا بيـ , قةؿ اإلهةـ 
كالعبد ال يخمك في ظةىره كبةطنو هف هعةص عديدة , فإف الذنكب كثيرة ؛ كؿ حيف 

ف حسنت حةلتو كاستقةهت طريقتو كداهت طةعتو , كحسبؾ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل  كا 
طمؽ يتكب إلى اهلل تعةلى كيستيفره في كؿ كةف هع عصهتو ككهةلو الهي  سمـعميو ك 

 . (1)(يـك أكثر هف سبعيف هرة
 حةجزان , هف الذنكب  أشرؼ أنكاع الهيفرة أف يجعؿ اهلل بيف العبد ستران كقةؿ : )

, عصهة  النُّبكَّةى ىذا الستر بمسةف سهَّ , كيي  بينو كبينية حتى ال يقع في شيء هنية
ليو يرجع هعنى  : حفظةن  كبمسةف الكالية ففؿ أقكلو تعةلى لسيد الهعصكهيف عميو , كا 

پ ):  كقكلو تعةلى,   (2)(يت جث مث ىث يث):  السَّبلـك  الصَّبلة

كلكف , كهف الهعمـك أف الذنب ال يصدر هنو ,  (3)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
فإف الدعةء في ىذا  ؛ ره نعهتو عميو بعصهتو ههة يبعده هنو كأهره أف يدعك بذلؾذكَّ 

     (4)(ڦ ڦ ڄ), كالشكر سبب الهزيد  الهكطف يرجع إلى الشكر

 . (5)(كاهلل أعمـ
: إنو انتقؿ هف حةلة  سمـال يقةؿ في النبي صمَّى اهلل عميو كآلو ك كقةؿ أيفةن : )
,  , كهسيره كمو في الكهةؿ , بؿ ىك في الكهةؿ في جهيع أحكالو نقص إلى كهةؿ

 . (6)(, كحتى هةت في الكهةؿ إلى السهةء لد رافعةن بصرىهحتى إنو عند كالدتو كي 
, بؿ الكاجب اإليهةف بيـ تفصيبلن  الرُّسؿكيجب عدـ التفريؽ في اإليهةف بيف 

جهةالن فيهف كرد فيو اإلجهةؿ , هةيقكؿ  فيهف كرد فيو التفصيؿ , كا  شي  بف  العبلَّ
يد فذلؾ كاجب ؛ ال يقبؿ اهلل إيهةف عبد شى  ةلرُّسؿ: )كأهة اإليهةف ب عبداهلل العيدركس

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ٖٕالهعةكنة كالهظةىرة , ص) (ُ)
  ( .ُٗقـ )سكرة هحهَّد , اآلية ر  (ِ)
  ( .ِسكرة الفتح , اآلية رقـ ) (ّ)
  ( .ٕسكرة إبراىيـ , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِِإتحةؼ السةاؿ , ص) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِِٕ/ُتثبيت الفؤاد , ص ) (ٔ)
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, كيشيد ليـ بةلرسةلة , كهف لـ يفعؿ ذلؾ أك آهف  ةلرُّسؿلو بةلتكحيد حتى يؤهف ب
ڃ ڃ چ ژ ببعض دكف بعض فيك كةفر ؛ قةؿ اهلل تعةلى : ڃ ڃ 

چ چ  ڌ ڎ  چ   ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ   ڇ 

ڈ ڈ ژ  . (1)ژ ژ   ڎ 
فيجب اإليهةف بيـ إجهةالن , كبهف ذكرىـ اهلل تعةلى في القرآف بأعيةنيـ تعيينةن ؛ 

دريس كنكح كىكد ,  سحةؽ , كيعقكب كيكسؼ كآدـ كا  سهةعيؿ كا  براىيـ كا  كصةلح كا 
كلكط كأيكب , كشعيب كهكسى كىةركف كيكنس , كداككد كسميهةف كزكرية كيحيى , 

ليةس كاليسع كذم الكفؿ ك  كعمييـ  سمـصمى اهلل عميو كعمى آلو ك  هحهَّدكعيسى كا 
ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  أجهعيف , قةؿ اهلل تعةلى :

 . (2) ژڃ
ڈ ڈ  ژ ب جهيعيـ , كلذا قةؿ اهلل تعةلى :كاحدان هنيـ فقد كذَّ ب فهف كذَّ  

 سمـصمى اهلل عميو كعمى آلو ك  هحهَّديني عف ذلؾ التصديؽ بكيي ,   (3)ژژ   ژ
في كؿ هة جةء بو , آهنت بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشره 

 نبٌيةن  سمـصمى اهلل عميو ك عمى آلو ك  هحهَّد, رفيت بةهلل ربةن كبةإلسبلـ دينةن كب
 . (4)كرسكالن(

 :التبميغ 
, كالهقصكد بيذا المفظ في ىذا الهكفع أنيـ عمييـ  اإليصةؿ: كهعنةه لية 

تصكر كتهةنيـ لشيء , كال يي  يكف جهيع هة أهرىـ اهلل تعةلى بتبمييوبم  يي  السَّبلـك  الصَّبلة
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) : لقكلو تعةلى ؛ هف ذلؾ

 . (5)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                                 

 ( .ُٓ,  َٓسكرة النسةء , اآلية ) (ُ)
 ( .ُْٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ُُٓاآلية رقـ )سكرة النسةء ,  (ّ)
 , هرجع سةبؽ . (ّٕ) ص, الفكز كالبشرل  (ْ)
 . (ٕٔ, اآلية رقـ ) سكرة الهةادة (ٓ)
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هةيقكؿ  القصيدة »في شرحو لهنظكهتو في العقيدة  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
يكا عف اهلل جهيعيـ قد بمَّ  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ أففؿ  الرُّسؿ كاعمـ أفَّ : ) «الفريدة

, كلك في شدة  التبميغ هةؿک صتصكر هنيـ نقفبل يي  ؛ تعةلى جهيع هة أهرىـ بتبمييو
, كيستحيؿ  , كتبميغ الرسةلة , كاألهةنة و يجب ليـ الكصؼ بةلصدؽألنَّ ؛  الخكؼ

 . عمييـ فدىة
 فبػػػػػػػػػػػػػػػػػةإلببلغ أجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ     

 
 كبةإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػةز حجػػػػػػػػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػةؿً  

« كؿ»: أظيركا  أم« مكاجأ» الكاجب عمييـ إلى هف أرسمكا إليو« فبةإلببلغ» 
فبل ,  (1)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ   فكؿ هنيـ ؛ «حؽ»صدؽ ك 

 . , فيهة طريقو اإلببلغ , كال السيك عمييـ اليمط زيجك 
 فبل, كهع ذلؾ  يـه, كىك تشريع أله ؛ فيجكز فيو السيك عمييـ فيو كأهة ايره 

 . يكف فيونبَّ , بؿ يي  كف عميورَّ قيي 
فيجكز أف  الذم أرسمكا بو الد يفك  ككؿ عمـ سكل عمـ األحكةـ كأهة عمـ الييب  

 . (2)(ال يعمهكه
كعبل  تبميييـ العبةد هة أهرىـ الهكلى جؿَّ  كالكاجب لمرسؿ عقبلن كقةؿ أيفةن : ) 

يكا عف اهلل تعةلى : اعتقةد أنيـ بمَّ ةن فيجب شرع ؛ هة اطمعكا عميو , ال كؿَّ  بتبمييو ليـ
 .  (3)ةن(كةف أك عهمي ةن بتبمييو اعتقةديهركا , كأي  رسمكا بوجهيع هة أي 

 : (4)الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى أىٍحهى  كىأىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىدي أىفَّ اهللى أىٍرسى

 
ػػػػػػةًارً   ٍمػػػػػػًؽ طيػػػػػػر ان ًبةٍلييػػػػػػدىل كىالبىصى  ًإلىػػػػػػى الخى

ػػػػػػػػػػػػػػػةدىؽو    فىبىمَّػػػػػػػػػػػػػػػغى أىٍهػػػػػػػػػػػػػػػرى اهللى تىٍبًميػػػػػػػػػػػػػػػغى صى
 

ػػػػػػػةًبرً   ػػػػػػٍدًر صى ػػػػػػًفيؽو كىاًسػػػػػػًع الصَّ  أىًهػػػػػػيفو شى
, أرسمو إلى  ان عبد اهلل كرسكلوهحهَّدكنشيد أفَّ )كقةؿ في عقيدتو الهشيكرة :   

كم و كلك كىًرهى  الد يفظيره عمى ليي  ؛ بةليدل كديف الحؽ   , كالعرب كالعجـ سنإلالجف  كا
                                                 

 ( .ْ-ّسكرة النجـ , اآلية رقـ ) (ُ)
شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبػدالرحهف بػف عبػداهلل ًبٍمفًقٍيػو ,  (ِ)
 ( , بحذؼ يسير .ِٔٔ/ُ)

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ّ)
(ُ/ِّٕ . ) 

 ( , هرجع سةبؽ .ُّٓالدر الهنظـك , ص) (ْ)
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حى األهة , كأدَّل األهةنة كأنو بمَّغ الرسةلة , الهشرككف , كجةىد  , ككشؼ اليهة , كنىصى
 . (1)(في اهلل حؽَّ ًجيىةًده

هف كظةاؼ  الد يفمـ , كذلؾ تبميغ عً  النُّبكَّةتبميغ الشريعة هف كظةاؼ  ككهة أفَّ 
كشأف الفقيو كحرفتو رفي اهلل عنو : ) الحدَّادالعمهةء الذيف ىـ كرثتيـ , قةؿ اإلهةـ 

, كليس  بيةءألن؛ فإف العمهةء كرثة ا سمـيو عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك تبميغ هة بمى 
حسنكف و يرل النةس ال يي ألنَّ  ؛ بيتو كال يخرج إلى الهسجدسةف أف يقعد في نئلل

 . (2)(, بؿ إذا عمـ ذلؾ كجب عميو الخركج لمتعميـ كالنيي الصَّبلة
 :الفطانة 

بطةؿ دعةكييـ كدحض كهعنةىة الحذؽ كسرعة الفيـ كالتَّ   يقظ إللزاـ الخصـك كا 
, كيبطمكف شبو  بحيث يستطيعكف إقةهة الدليؿ عمى صدؽ هة يدعكف إليو ؛ حججيـ

 . (3)الهخةلفيف ليـ
هةقةؿ    , كىي صفة  : الفطةنة ليـ ككاجب عقبلن : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
يني الثبلث السةبقة ال يي  إفَّ : » «شرحية»كقةؿ هؤلفية في  , «الجكىرة»كهة في  رابعة

ڀ  ٺ  ٺ  چ  : لقكلو تعةلى ؛ إللزاـ الخصـك كهجةبيتيـ فعنية التفط

ے  چ  ,  (5)چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    چ      , (4) چ ٺ    ٿ  ٺ   

 . (7)((6) چ ے  ۓ  ۓ
في أكؿ أهره في حةؿ صيره  اإلنسةفإف رفي اهلل عنو : ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 

ًسؾ الصبي عف الحركة : لك أيهٍ  هجبكؿ عمى كثرة الحركة فركرة حتى قةؿ بعفيـ
كمهة ازداد عقبلن ؛ , كنقص هف حركتو  فمـ يزؿ في زيةدة هف عقمو , لتقطعت كبده

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُْٕالنصةاح الد ينية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ْٗالدعكة التةهة , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ْْٗ, ) التكحيدشرح جكىرة  (ّ)
 ( .ّٖسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ِٖٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ُِٓسكرة النحؿ , اآلية رقـ ) (ٔ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ٕ)
(ُ/ِّٕ . ) 
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, كآخر هة  كىذا بمكغ األشد , , حتى يبمغ اثنتيف كعشريف سنة ازدادت حركتو نقصةن 
,  , كىي هف زيةدة العقؿ , ثـ لـ يبؽ بعد ذلؾ إال التجةرب تنتيي إليو زيةدة العقؿ

,  , كهة يكرىو يكرىو ايره فع ايره, كهة ينفعو ين فيىفيـ أف هة يفره يفر ايره
 ا .كعمى ىذ

بهعنى  ؛ , ثـ إذا بمغ األربعيف فقد استكل عقبلن حتى آخر العهر: كيقةؿ لذلؾ  
رسؿ لـ يي  األنبيةء, كأكثري  أنو كقع لو هف التجةرب في نفسو هة يقيس عميو ايريه أيفةن 

كحي إلى يكسؼ بعد بمكغ , كأ كيحيى ىعيس : إال بعد بمكغ األشد كاالستكاء إال ثبلثة
, فمذلؾ قةؿ تعةلى في حؽ  كىك اثنةف كعشركف كقبؿ االستكاء كىك األربعكف؛ األشد 
 االستكاء: أم كقةؿ ذلؾ ,   (2)(ٻ): كلـ يقؿ  , (1)(ۈئ ېئ ېئ):  يكسؼ

 . (3)(السَّبلـفي حؽ هكسى عمييهة 
 
فاتانيًا : ث   المستحيمة : وىي أربع : الصِّ

فةتكىي كهة تقدـ  فةتالتي فد  الص  كهة قةؿ صةحب هنظكهة  الكاجبة ؛ الص 
 . (4)عقيدة العكاـ : )كالهستحيؿ فدُّ كؿ كاجًب(

هةيقكؿ  فةتىذه  كيستحيؿ في حقيـ فدُّ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ الثبلث  الص 
 العصهةففد ؛  , ككؿ هة ينةفيية فد كؿ كاحدة هنية : أم ؛ , بؿ األربع هةالهقدَّ 
كىك عدـ  ؛ : الكذب كفد الصدؽ , بفعؿ هنيي عنوة الخيةن:  – كىي األهةنة -

 ةالرَّابعكفد  , ةف شيء ههة أهركا بتبمييوهكفد التبميغ : کت , هطةبقة الخبر الكاقع
 . , كعدـ الفطنة , كاليفمة : الببلىة - كىي الفطةنة -

و ألنَّ ؛  أفداد الكاجبةت السةبقة السَّبلـك  الصَّبلةيـ عمييـ تفبل يتصكر هبلبس
, كأهر بةتبةعيـ في أقكاليـ  , كشيد ليـ بةلرسةلة سبحةنو كتعةلى أفةفية إلييـ

                                                 

 ( .ِِسكرة يكسؼ , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( .ُْسكرة القصص , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُٗ/ُتثبيت الفؤاد , ) (ّ)
ػدلمعبلهة السيد  «جبلء األفيةـ شرح عقيدة العكاـ»انظر شرح عقيدة العكاـ الهسهى   (ْ) عمػكم الهػةلكي ,  هحهَّ

 .  (ّٕص),  الد يفإحيةء عمـك  هحهَّدجهع تمهيذه الشي  
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, كاآليةت  دىـ بةلهعجزات, كأيَّ  , كاالقتداء بأنكارىـ , كاالىتداء بيدييـ كأفعةليـ
فةتةهؿ كككصفيـ ب , كاصطفةىـ البينةت كتةبو , كأثنى عمييـ بية أثنى في  الص 

 . (1)(, صمكات اهلل تعةلى كتسميهةتو عمييـ أجهعيف الهجيد الهبيف
  
فاتثالثًا :    الجائزة : وىي واحدة : الصِّ
 البيع والشراء .كوقوع األعراض التي ال تؤدي لنقص ؛ كالمرض الخفيف و  

فكف لهة يتعرَّ  السَّبلـك  الصَّبلةؼ أف يعتقد أنيـ عمييـ يجب عمى كؿ هكمَّ 
يتعرض لو ايرىـ هف البشر ؛ هف األكؿ كالشرب كالبيع , كالشراء دخكؿ األسكاؽ , 
كالزكاج كالهكت كالحيةة , كالمذة كاأللـ كالصحة كالهرض , إال أف هة ينزؿ بيـ ال 

كخركج الهني , يعرفيـ لنفكر النةس هنيـ , كالنـك لكف بأعينيـ فقط دكف قمكبيـ 
و هف تبلعب الشيطةف ؛ فبل يجكز ألنَّ دكف االحتبلـ ؛  لكف بةهتبلء األكعية فقط

لمشيطةف أف يتسمط عمييـ ك اير ذلؾ , كأهة األعراض التي فيية نقص ؛ كةلجذاـ 
 . (2)كالبرص , كالصهـ كالعهى , كالبكـ كالشمؿ , كالعرج كالعكر فهستحيمة عمييـ

هةقةؿ  فةعف هعنى ىذه  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ أنو جةاز  عتقداعترؼ ك : )ا الص 
اير », حةؿ ككنو  هف األاراض البشرية ؛ ههةسة ظكاىرىـ هة البس البشر عقبلن 
ة ظكاىرىـ لذلؾ رفع س, بؿ في ههة بأقدارىـ العمية خؿ  نقص كهي : هي  أم ؛ «نقص

 . (3)(ةالتهةؿ في ارتقةء الكه, كارتقةء الك الدرجةت
 , ك النكةح , كالنكـ ىك كةألكؿ كالشرب: هف نحك هة  أمفقةؿ : ) ثـ هثؿ لذلؾ

 ر كايرهنف  هف هي  ة ؛نقصهكأهة هة فيو  , ع كأس الحهةـ, كتجرُّ  , كاآلالـ , كاألهراض
, ككؿ هة يخؿ بةلهقةـ فهستحيؿ  كدنيء ككؿ ذهيـ,  كجذاـ كبرص,  ى كنحكههکع ؛

 .  السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  عمييـ
                                                 

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ُ)
(ُ/ِّٖ . ) 

ػدلمعبلهة السيد  «جبلء األفيةـ شرح عقيدة العكاـ»انظر شرح عقيدة العكاـ الهسهى   (ِ) عمػكم الهػةلكي ,  هحهَّ
 .  (ّّص),  الد يفإحيةء عمـك  هحهَّدجهع تمهيذه الشي  

,  ًبٍمفًقٍيػػوشػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل  (ّ)
 ( , بتصرؼ يسير .ِّٖ/ُ)
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عف ههةسة األعراض كاألهراض  ة, سميهة تنزيييَّ كأهة بكاطنيـ الزكية فهعصكهة 
, عةكفة عمى الدكاـ في حـر  يـ العمي األعمىية ههتماة بشيكد رب  ألنَّ ؛  هطمقة

 . (1)(, صمكات اهلل كتسميهةتو عمييـ أجهعيف الحفكر األجؿ األجمى
 

 لة ومكانة القرآن الكريم :نز  مسألة اإليمان بالكتب الم  
هػف أركػةف اإليهػةف ,  الثَّةلػثالكراـ ىك الػركف  الرُّسؿكاإليهةف بةلكتب الهنزلة عمى 

هػػةة أخػػرل فييػػة بيػػةف عػػددىة ,  قػػةؿ ة عمػػى أسػػهةء بعفػػية كأدلَّػػكىنػػةؾ أدلَّػػ شػػي   العبلَّ
تػب اهلل تعػةلى فيجػب اإليهػةف بيػة إجهػةالن كتفصػيبلن ؛ أهػة : )كأهة اإليهةف بكي  العيدركس

ژۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئژ   قةؿ تعػةلى :إجهةالن فكهة 
(2)

ٿ ٿ ٿ ژك ,  

ژٹ  ٹ ٹ 
 ,  ژٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ  ڦ ژ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف : أم ؛(3)

أم :  ژڦ ڄ ڄ ڄ ژ   كالظػػةىر أنيػػة صػػحؼ إبػػراىيـ , كىػػؤالء ىػػـ آؿ إبػػراىيـ
ژڤ ڤ ڤ ژ  جيؿ , كقةؿ تعةلى :نإلالتكراة كا

(4)) . 
هةكيقكؿ  القصيدة »في شرحو لهنظكهتو في العقيدة  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

 :  «الفريدة
 كاليعػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػف التنزيػػػػػػػػػػػػػػؿ كالكتػػػػػػػػػػػػػػب ال       فأهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا جهيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن )

 

, ال  «جهيعػػػةن »هػػػف ربيػػػـ « أكتػػػكا»بكػػػؿ هػػػة : أم « هػػػةب», ك بيػػػـ جهيعػػػةن « فآهنػػػة»
 ,  الػذم أنػزؿ عمػييـ« هػف التنزيػؿ»عػنيـ  صػحَّ ب بشيء كذ  , كال ني  ؽ بيف أحد هنيـفر  ني 
؛  ىػػػة عػػػف كػػػؿ هػػػة ال يميػػػؽ بيػػػة: الهنزَّ  أم؛ « العػػػكالي»: كتػػػب اهلل  أم ؛ «كالكتػػػب»
 . ية كبلهو كهة تقدـألنَّ 

 عػػػػػػػػػػػػػػػف التبػػػػػػػػػػػػػػػديؿ نبػػػػػػػػػػػػػػػرأ كالفػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ           جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنإلكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلتكراة كا
 

,  الهنزلة عمى هكسى« كبةلتكراة» , بةلصحؼ الهنزلة عمى إبراىيـ كايره كآهنة
« لكف عف التبديؿ»ك , كدك , كالزبكر الهنزلة عمى دا عمى عيسىالهنزلة « جيؿنإلا»ك

                                                 

,  ًقٍيػػوًبٍمفشػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل  (ُ)
 ( , بتصرؼ يسير .ِّٖ/ُ)

 ( .ُٓسكرة الشكرل , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( .ُّٔسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ُّٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ْ)
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بقمب « نبرأ»,  , أىؿ الزيغ كالجحكد الذم كقع فيية هف بعض الييكد كالنصةرل
كككنو  ؛ نسبكه إلى اهلل تعةلى الذم« الفبلؿ»عف « ك»,  إلى اهلل تعةلى اليهزة ألفةن 
, كتعةلى  فسبحةف اهلل عهة يصفكف ؛ , كاير ذلؾةن كصةحب ان , كاتخةذه كلد ثةلث ثبلثة

, أك  مـ تبديموعي ـ هطةلعة هة كلذلؾ تحري  ان ,كبير  عهة يقكؿ الظةلهكف كالجةحدكف عمكان 
 .  (1)(السُّنَّة لعةلـ هتبحر في الكتةب ك , إالَّ  فيو هف ذلؾ ؾَّ شي 

لعةلـ  , إالَّ  فيو هف ذلؾ ؾَّ , أك شي  مـ تبديموعي ـ هطةلعة هة كلذلؾ تحري كفي قكلو : )
و لو ؛ كىك أف اإليهةف بيذه الكتب ( أهر هيـ ينبيي التنبُّ السُّنَّةحر في الكتةب ك هتبَّ 

فيية هة  فت كديسَّ ؛ إذ أنية حير   آلففيية ا ال يقتفي اإليهةف بكؿ هة ىك هكجكد الهنزلة
ران في عمهو ليس هف كبلـ اهلل تعةلى , كييخشى عمى هف لـ يكف هتثبتةن في دينو هتبح

كيزيغ كييمؾ كالعيةذ بةهلل تعةلى ؛ فينبيي  فؿَّ ؛ فيى  شتبو عميو الحؽُّ بةلبةطؿأف ي
,  السَّبلـك  الصَّبلةاإليهةف بيذه الكتب إجهةالن ؛ كفؽ هة أهر اهلل تعةلى كرسكلو عميو 

التحريؼ  ألفَّ لكف نجتنب اإلقرار بأف الهكجكد فيية اير القرآف هف كبلـ اهلل تعةلى ؛ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )عميية قطعةن ؛ كهة قةؿ تعةلى :  كالتبديؿ قد طرأ

 .  (2)(ٿ
هةكقد نقؿ  شي  بف عبػداهلل العيػدركس حػديثةن فيػو ذكػر عػدد الكتػب السػهةكية  العبلَّ

عف أبي ذر رفػي اهلل عنػو قػةؿ : قمػت : كعمى هف أينزلت ؛ فقةؿ رحهو اهلل تعةلى : )
هاػة كتػػةب كأربعػة كتػب ؛ أنػػزؿ اهلل »أنػزؿ اهلل تعػػةلى ؟ قػةؿ :  ةن يػة رسػكؿ اهلل ؛ كػػـ كتةبػ

عمػػى شػػيث بػػف آدـ خهسػػيف صػػحيفة , كعمػػى إدريػػس ثبلثػػيف صػػحيفة , كعمػػى إبػػراىيـ 
جيػػؿ نإلعشػػر صػػحةاؼ , كعمػػى هكسػػى قبػػؿ التػػكراة عشػػػر صػػحةاؼ , كأنػػزؿ التػػكراة كا

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٔ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , ) (ُ)
ػدإظيػةر الحػؽ , لمعبلهػة ( , كانظر كتػةب ْٔسكرة النسةء , اآلية رقـ ) (ِ) رحهػت اهلل بػف خميػؿ الػرحهف  هحهَّ

ػػدىػػػ( , دراسػػة كتحقيػػؽ كتعميػػؽ : الػػدكتكر َُّٖالكيرانػػكم العثهػػةني الينػػدم الحنفػػي )ت :  ػػدأحهػػد  هحهَّ عبػػد  هحهَّ
( ُٖٗٗ -ىػػَُُْ, ) ُالقةدر خميؿ همكةكم , األستةذ الهسةعد بكمية التربية جةهعة الهمؾ سعكد , الريػةض , ط

   ,شػػػػةد , الههمكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية لنةشػػػػر : الراةسػػػػة العةهػػػػة إلدارات البحػػػػكث العمهيػػػػة كاإلفتػػػػةء كالػػػػدعكة كاإلر , ا
صةدر عػف كزارة األكقػةؼ كالشػاكف اإلسػبلهية , الككيػت ,  (ُْٖ/ّْ( , )ٓٔ/ّّ)لهكسكعة الفقيية الككيتية , اك 

ة , دار السبلسؿ الثَّةني: الطبعة  ِّ – ُألجزاء ىػ( , ا ُِْٕ - َُْْجزءان , الطبعة )هف  ْٓعدد األجزاء: 
لػػػ: الطبعػػػة ّٖ - ِْالككيػػػت , األجػػػزاء  – الطبعػػػة  ْٓ - ّٗى , هطػػػةبع دار الصػػػفكة , هصػػػر , األجػػػزاء األكَّ

 ة , طبع الكزارة .الثَّةني
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« ة كعشػركف ألػؼ نبػيهاة ألؼ كأربع»بيةء ؟ قةؿ : ألنقمت : فكـ ا , «كالزبكر كالقرآف
قمػت : هػف كػةف  , «عشػػر ثبلثػةقػةؿ : ثػبلث هاػة ك »هػف ذلػؾ ؟   الرُّسػؿقمت : فكػـ , 
كةنػػػت ًعبىػػران كميػػػة : »قمػػػت : فهػػة كػػػةف صػػحؼ هكسػػػى ؟ قػػةؿ : « آدـ»ليػػـ ؟ قػػةؿ : أكَّ 

(1)ركاه ابػف حبػةف فػي صػحيحو« ذلػؾ عجبتي لهف أيقػف بػةلهكت كيػؼ يفػرح , كأهثػةؿ
  ,

كمػػػو اإليهػػػةف بػػػةلقرآف العظػػػيـ تفصػػػيبلن بجهيػػػع سػػػكره كآيةتػػػو ككمهةتػػػو ينػػػي عػػػف ذلػػػؾ كيي 
 كحركفو

(2) . 
هػػةنقػػبلن عػػف كفػػي حةشػػية الشػػي  سػػميهةف الجهػػؿ عمػػى شػػرح الهػػنيج  الجهػػةؿ  العبلَّ

 بيػةءألناػة كتػةب كأربعػة كتػب عمػى سػبعة هػف اكقد كرد أف اهلل تعةلى أنزؿ ه): الرهمي 
كأكدع هػة فييػة , جيػؿ كالزبػكر نإلفػي القػرآف كالتػكراة كا : كأنو أكدع هة فيية في أربعػة ,

بسػػـ اهلل )كأكدع هػػة فػػي الفةتحػػة فػػي , فػػي الفةتحػػة  كأكدع هػػة فػػي القػػرآف, فػػي القػػرآف 
و إشػةرة إلػى أنػو بػي ألنَّ  : أم؛ نو أكدع هة فيية في البةء إ : بؿ قيؿ ( ,الرحهف الرحيـ

رجػع إليػو جهيػع هػة يؤخػذ هػف القػرآف كىػذا الهعنػى ي, كةف هة كةف كبي يككف هة يكػكف 
كأنػػو إشػػةرة إلػػى الػػركف الحقيقػػي الػػذم عميػػو هػػدار ؛ كأكدع هػػة فػػي البػػةء فػػي النقطػػة  ,

 . (3)(ةء كىك كحدتو تعةلىاألشي
هةكيقكؿ   : هاة كتةب عمى بعفيـ ةالهنزل كالكتب: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
جيؿ عمى نإل, كا , كالتكراة عمى هكسى هحهَّد: القرآف عمى  فةألربعة ب ؛كأربعة كت
نزؿ عمى أي  ؛ : هاة صحيفة ىي كالهاة , السَّبلـ يـيعم دك , كالزبكر عمى داك  عيسى

,  , كعمى إبراىيـ عشر , كعمى إدريس ثبلثكف صحيفة هنية خهسكف صحيفة ثشي
 . (4)(القرآف ةن كأففمية جهيع ,عشر التكراةكعمى هكسى قبؿ 

                                                 

لمهرء أف يككف ذكر االستحبةب ,  في صحيحو , بةب هة جةء في الطةعةت كثكابية ابف حبةفأخرجو اإلهةـ (   1)
( , كىػك هػف جهمػة حػديث طكيػؿ ُّٔ) بػرقـ,  رجػةء الػتخمص فػي العقبػى بشػيء هنيػة  لو هف كؿ خيػر حػظ

 . أبي ذر رفي اهلل عنو سي دنة عف
 , هرجع سةبؽ . (ِٕص), ( الفكز كالبشرل ِ)
,  رحهو اهلل الشي  سميهةف الجهؿ , لمعبلهة حةشية الجهؿ عمى الهنيج لشي  اإلسبلـ زكرية األنصةرم (ّ)
 , لبنةف . بيركت ,دار الفكر  دار النشر( , ِّ/ُ)

شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ْ)
(ُ/ِّٔ . ) 
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كأجميػػػة كالػػػذم قفػػػى اهلل تعػػػةلى بحفظػػػو هػػػف التيييػػػر أك عظـ تمػػػؾ الكتػػػب إذف فػػػأ
التبػػديؿ القػػػرآف الكػػريـ , الػػػذم ال يأتيػػو البةطػػػؿ بػػيف يديػػػو كهػػف خمفػػػو تنزيػػؿ هػػػف حكػػػيـ 

 .د حهي
ثـ بأهر اهلل تعةلى إلػى  , ةالن هف المكح الهحفكظ إلى بيت العزَّ كىذا التنزيؿ كةف أكَّ  
ػػد سػػي دنة اإلهػػةـ  يقػػكؿ,  السَّػػبلـجبريػػؿ عميػػو  سػػي دنة بكاسػػطة سػػمـصػػمى اهلل عميػػو ك  هحهَّ
, ثػػـ أنػػو أنزلػػو  فنػػة سػػبحةنو أنػػو أنػػزؿ القػػرآف فػػي رهفػػةف)فعرَّ رفػػي اهلل عنػػو :  الحػػدَّاد

 في ليمة القدر هنو بةلخصكص .
نػػزؿ القػػرآف  : ة هػػف السػػهةء الػػدنيةزَّ زاؿ هػػف المػػكح الهحفػػكظ إلػػى بيػػت الًعػػنػػإلكىػػذا ا

, كنػزؿ بػو جبريػؿ بػأهر اهلل عمػى رسػكلو عمييهػة  بيػت العػزةمػكح إلػى جهمة كاحدة هف الَّ 
, كىي هدة الكحي إلى رسػكؿ اهلل صػمى اهلل  في نحك ثبلث كعشريف سنة هفرقةن  السَّبلـ

ػػػبلةبض عميػػػو كقيػػػ, ؛ إذ أكحػػػى اهلل إليػػػو كىػػػك ابػػػف أربعػػػيف سػػػنة  سػػػمـعميػػػو كآلػػػو ك   الصَّ
الهحققػػػػػػكف هػػػػػػف السػػػػػػمؼ ككػػػػػػذلؾ قػػػػػػةؿ العمهػػػػػػةء ,  عػػػػػػف ثػػػػػػبلث كسػػػػػػتيف سػػػػػػنة السَّػػػػػبلـك 

 .(1)كالخمؼ(
,  السَّبلـك  الصَّبلةكقد أخذ الصحةبة رفكاف اهلل عمييـ القرآف عف الرسكؿ عميو 

ثـ نيقؿ لنة طبقة عف طبقة كجيؿ عف جيؿ حتى كصؿ إلينة بطريؽ التكاتر القطعي , 
رفي اهلل عنو  الحدَّاد, قةؿ اإلهةـ  (2)حتى قةؿ العمهةء : هف أنكر حرفةن هنو فقد كفر

ؿ الحةؿ كذلؾ هف لدف , كلـ يزى  ز عمى القطععجً القرآف هتكاتر عمى القطع كهي : )
 . (3)(رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسؿ إلى يكهنة ىذا

عمى االطبلع عمى إعجةز القرآف الكريـ كتدبر  كقد أكثر العمهةء هف الحث  
عجةز كشرااع كايرىة هعةنيو , كاالستفةدة ههة فيو هف عقةاد كقصص كعبر كأحك ةـ كا 

 :  (4)الحدَّاد, قةؿ اإلهةـ 

                                                 

عبدالرحهف بف هة , هرجع سةبؽ , كانظر اإلتقةف في عمـك القرآف , لمعبل (َُٕص)النصةاح الد ينية , ( ُ)
, ط :  أبك الففؿ إبراىيـ هحهَّد: ( , تحقيؽ ُْٔ/ُ, ) ىػ(ُُٗ: ت جبلؿ الد يف السيكطي ) بي بكرأ
,  هنةىؿ العرفةف في عمـك القرآفب , ك : اليياة الهصرية العةهة لمكتة النةشر( , ُْ/ُـ(  , ) ُْٕٗىػ/ ُّْٗ)

ٍرقةني ) هحهَّد: لمعبلهة   . : هطبعة عيسى البةبي الحمبي كشركةه النةشر,  ّ, ط ىػ(ُّٕٔ: ت عبد العظيـ الزُّ
 ( , هرجع سةبؽ . ِٖٗ/ِالشفة بتعريؼ حقكؽ الهصطفى , ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ . ُٕٔالنفةاس العمكية , ص ) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ . ُِّالدر الهنظـك , ص) (ْ)



232 

 

 كهعجػػػػػػػػزة القػػػػػػػػرآف فػػػػػػػػى عظػػػػػػػػـ شػػػػػػػػأنية
 

 هؤبػػػػػػػػػػػػػػػدة حتػػػػػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػػػػػةـ الهحةشػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 كأقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلهيف بعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 فػػػػػأعظـ بيػػػػػة هػػػػػف هةلػػػػػؾ الهمػػػػػؾ قػػػػػةدر 

 كخمػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػى العظػػػػػػػػػيـ بعظهػػػػػػػػػو 
 

 لمهفػػػػػػػػػػػػػػةخر عميػػػػػػػػػػػػػػو فكةنػػػػػػػػػػػػػػت هركػػػػػػػػػػػػػػزان  
نهة عميو إذا أشكمت شيء في القرآف انية ككفةية عف كؿ  كقةؿ أيفةن : )  , كا 

فيو هكجكد التكاتر كالصحة كاإلعجةز, كفي  ألفَّ  ؛ عميو كمهة أف يسأؿ عنية فقط
 . (1)(أـ ال : ىؿ صحَّ  اٍيره ربهة يقةؿ
 : (2)كقةؿ أيفةن 

 ككاظػػػػػب عمػػػػػى درس القػػػػػراف فػػػػػإف فػػػػػي
 

 تبلكتػػػػػػػػػو اإلكسػػػػػػػػػير كالشػػػػػػػػػرح لمصػػػػػػػػػدر 
 البحػػػػػػػػػػػػػر الهحػػػػػػػػػػػػػيط كايػػػػػػػػػػػػػرهأال إنػػػػػػػػػػػػػو  

 
 نيػػػػػػةر تهػػػػػػد هػػػػػػف البحػػػػػػرأهػػػػػػف الكتػػػػػػب  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػدبر هعةنيػػػػػػػػػػػػػػػػو كرتمػػػػػػػػػػػػػػػػو خةشػػػػػػػػػػػػػػػػعةن  
 

 تفػػػػػػػكز هػػػػػػػف األسػػػػػػػرار بػػػػػػػةلكنز كالػػػػػػػذخر 
يةؾ( أف يككف ىهؾ في تبلكتؾ هقصكران عمى اإلكثةر هنية كقةؿ أيفةن : )  )كا 

 . دكف تدبر كترتيؿ
كأحفر , , كاستعف عمى ذلؾ بةلترتيؿ كالترسؿ  بةلتدبر كالفيـ إذا تمكت )كعميؾ(

, كأنؾ بيف يديو تقرأ عميو كتةبو الذم أهرؾ فيو  في قمبؾ عظهة الهتكمـ سبحةنو
, ككف عند قراءة آيةت التكحيد كالتهجيد ههتماةن بةإلجبلؿ  ةؾكنيةؾ ككعظؾ ككصَّ 

, كعند قراءة آيةت  بب كالرىى , كعند قراءة آيةت الكعد كالكعيد ههتماةن بةلراى  كالتعظيـ
 . أك هستيفران عةزهةن عمى التشهير, األكاهر كالزكاجر شةكران هعترفةن بةلتقصير 

ج جكاىر العمـك كنفةاس ستخرى , كهنو تي  القرآف ىك البحر الهحيط )كاعمـ( أفَّ 
, سع عمهو نكره كاتَّ  تح لو طريؽ الفيـ فيو هف الهؤهنيف داـ فتحو كتَـّ , كهف في  الفيـك

كظفر هنو , و قد كجد فيو هقصكده ألنَّ  ؛ هف قراءتو ليبلن كال نيةران  يهؿُّ  كصةر ال
 . كىذه صفة الهريد الصةدؽ, بهطمكبو 

في القرآف  ان حتى يجدى : ال يككف الهريد هريد قةؿ الشي  أبك هديف رفي اهلل عنو
 . (3)(كؿ هة يريد

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ . َُٔ/ِتثبيت الفؤاد , ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ . ُِّـ , ص)الدر الهنظك  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ . ٔرسةلة الهعةكنة كالهذاكرة , ص) (ّ)
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ؿ شكً أهر يي  ككؿُّ  , إف اتسع لؾ النظر بنفسؾ فةنظر أنت):  قةؿ رفي المَّو عنوك 
ذا لـ يظير لؾ شيء فةبؽى  عميؾ فيك في القرآف عمى الطريؽ الهسمككة لهف  , كا 

چ چ چ چ ):  , كىي السبؿ التي قةؿ المَّو قبمؾ, كال تىتَّبع الطرؽ فتفؿ

 (1) (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 . (2)(اآليةى 
  

 بعضيم عمى بعضيم : األنبياءمسألة تفضيل 
رفي اهلل عنو :  الحدَّادقةؿ اإلهةـ كىي هف الهسةاؿ الهتداكلة في العقيدة ؛     

لك  األنبيةءف أ:  بيقيف)  ف الذم يعرؼ ذلؾ, كلكف هى  يةء بعفيـ أففؿ هف بعضاألكَّ
ذا كيًزف بعض الففةاؿ ببعض عيًرؼى األففؿ , كلكف في ذلؾ ففكؿ كال حةجة  , كا 

ف دعت حةجة إلى ذلؾ يي  إليو كهة دعت العمهةء الحةجة في أهكر  ؛ بقدرىةنظر , كا 
ال فمكال ذلؾ لكةف بعدهة يحرز هعتقده  العقةاد بسبب الهعتزلة إلى تأكيؿ كتففيؿ , كا 

 . (3) (كدينو هة عميو إال العهؿ
 

 : سممصمى اهلل عميو وآلو وصحبو و  محمَّد سيِّدناوفي إثبات أفضمية 
, كدليؿ ذلؾ  الهخمكقةت عمى اإلطبلؽنبينة هحهد صمى اهلل عميو كسمـ أففؿ 

ذا نقؿ اإلجهةع عمى ففؿ البقعة التي قي  اإلجهةع بر فيية النبي صمى اهلل عميو , كا 
, فكيؼ بنبينة صمى اهلل عميو  كسمـ عمى السهكات السبع كالعرش كالكرسي كالجنة

هةقةؿ ؛  (4)ؼ القبر إال بوكسمـ الذم لـ يشري  المقةني في هنظكهتو العقدية  العبلَّ
 « :جكىرة التكحيد»

مىػػػػػػػػػػى ٍاإًلٍطػػػػػػػػػػبلىًؽ   ٍمػػػػػػػػػػؽ عى ػػػػػػػػػػػؿي الخى  كىأىٍفػفى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػًف الػش ػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةؽً    نىػبًػػيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػنىة فىػًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ عى
 

                                                 

 ( . ُّٓسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ . ِّٔ/ُتثبيت الفؤاد , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِٕ/ِتثبيت الفؤاد , ) (ّ)
كال خبلؼ أف هكفػع رحهو اهلل تعةلى : ) ( فههة قةؿُٗ/ِكههف نقؿ اإلجهةع القةفي عيةض في الشفة ) (ْ)

 ( .قبره أففؿ بقةع األرض
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هةقةؿ شةرحية ك  كأففميتو صمى اهلل البةجكرم عميو رحهة اهلل تعةلى : ) العبلَّ
 ؛ كف حتى الهعتزلةسمهعمى جهيع الهخمكقةت ههة أجهع عميو اله سمـعميو كآلو ك 

في التففيؿ بيف الهبلاكة  هستثنى هف الخبلؼ سمـكآلو ك فيك صمى اهلل عميو 
 . (1)(كالبشر

هةكيقكؿ   ؛ كنؤهف بػهة جةء عف خير الكرل : )شي  بف عبداهلل العيدركس  العبلَّ
نس كجف : أم ؛ و أحؽ هنيـ بكؿ ففيمة ألنَّ ؛  أففؿ الخمؽ كميـ هف هبلاكة كا 

كليتو , , ككتةبو خير الكتب  خرجت لمنةس)فيك( خير الهرسميف كأهتو خير أهة أي 
أنة سيد : » سمـ؛ لقكلو صمى اهلل عميو ك عمى آلو ك  كقرنو خير القركف , خير الميةت

  . (3)( (2) «كلد آدـ كال فخر
 

 مسائل الصحابة رضوان اهلل عمييم :
كهػف : ) العبلهػة شػي  العيػدركس الصػحةبة يقػكؿ عمى أففػمية ةلسُّنَّةبكفي استدالليـ 

,  (4) «خيػركـ قرنػي ثـػ الػذيف يمػكنيـ»:  سػمـذلؾ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كعمى آلو ك 
فمك أف أحدان أنفػؽ هثػؿ أحػد ؛ كا أصحةبي ال تسبُّ »:  سمـكقكلو صمى اهلل عميو كعمى آلو ك 
 . (5)«ذىبةن هة بمغ هد أحدىـ كال نصيفو

اهللى اهللى فػػػػي أصػػػػحةبي ؛ فهػػػػف أحػػػػبيـ : »سػػػػمـكقكلػػػػو صػػػػمى اهلل عميػػػػو كعمػػػػى آلػػػػو ك 
فبحبػػػي أحػػػبيـ , كهػػػف أبيفػػػيـ فببيفػػػػي أبيفػػػيـ , كهػػػف آذاىػػػـ فقػػػد آذانػػػي , كهػػػف 

                                                 

هة البةجكرم عمى جكىرة التكحيد بحذؼ يسير , ص) (ُ)  .( , هرجع سةبؽ ْٔٔشرح العبلَّ
فػي هسػند عبػداهلل بػف  يفػةن أك ,  (َُٕٖٗ) : بػرقـ,  بػي سػعيد الخػدرمأهسػند « هسػنده»خرجو أحهد في (   أِ)

 سػمـبةب هة جةء فػي ففػؿ النبػي صػمى اهلل عميػو ك عمػى آلػو ك , في الهنةقب  الت رهذمك ,  (ِْٔٓ) : عبةس برقـ
 . (ُّٓٔ):  برقـ
 ., هرجع سةبؽ  (ُٕص) , الفكز كالبشرل (ّ)
بػةب ال يشػػيد عمػى شػيةدة جػػكر إذا  , الشػيةدات صػػحيحو , كتػةب البخػةرم فػيهتفػؽ عميػو ؛ أخرجػو اإلهػػةـ  ْ))

, بػػػػةب ففػػػػؿ الصػػػػحةبة  , ففػػػػةاؿ الصػػػػحةبةصػػػػحيحو , كتػػػػةب فػػػػي  سػػػػمـه اإلهػػػػةـك ,  (ُِٓٔ) بػػػػرقـ,  أشػػػػيد
 , كبلىهة عف سي دنة عهراف بف حصيف رفي اهلل عنو . (ِّٓٓ)ُِْ)برقـ

الحػديثى ( لك كنت ...) : بةب قكؿ النبي , الهنةقب صحيحو , كتةب البخةرم فيهتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ ( ٓ)
 بػػرقـ , بػػةب تحػػريـ سػػب الصػػحةبة  , ففػػةاؿ الصػػحةبة , كتػػةب صػػحيحو فػػي سػػمـهاإلهػػةـ ك ,  ( ّّٕٔ) بػػرقـ, 
 , كبلىهة عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو . (ُِْٓ)ِِِ)
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, كقكلػػػػو صػػػػمى اهلل عميػػػػو  (1)«آذانػػػػي فقػػػػد آذل اهلل , كهػػػػف آذل اهلل فيكشػػػػؾ أف يأخػػػػذه
فهػػف سػػبيـ فعميػػو لعنػػة اهلل ؛ إف اهلل اختػػةرني كاختػػةر لػػي أصػػحةبةن : » سػػمـكعمػػى آلػػو ك 

قكلػػو صػػػمى اهلل , ك  (2)«ال يقبػػؿ اهلل هنػػػو صػػرفةن كال عػػدالن , كالهبلاكػػة كالنػػةس أجهعػػيف 
 . (3)«بأييـ اقتديتـ اىتديتـ؛ أصحةبي كةلنجـك : » سمـعميو كعمى آلو ك 

ركا فييػػة عمػػـك الكتػػةب ػكنشػػ, كسةسػػكا األهػػة  , فيػػـ الػػذيف فتحػػكا األهصػػةر كالػػببلد
كبػةد أىػؿ الزيػع عػف آخػرىـ فمػـ يبػؽ هػنيـ , حتى خفعت لهعةلييـ الػرؤكس ,  السُّنَّةك 

ػػػ, راػػػيس كال هػػػرؤكس  كانظػػػر أيفػػػةن نيػػػي رسػػػكؿ اهلل ,  كا عنػػػورفػػػي اهلل عػػػنيـ كرفي
الصػةدؽ الػذم  سػمـكىػك صػمى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك  , كتحذيره هػف احتقػةرىـ أك سػبيـ

, فػػأم ديػف يبقػػى لهػف حػػةد اهلل كرسػػكلو  إف ىػػك إال كحػي يػػكحى, ال ينطػؽ عػػف اليػكل 
أهػػة  , ف اهلل أثنػػى عمػػى هػػف لػػيس أىػػبلن لمثنػػةءإ :, أيقػػكؿ ىػػذا الشػػقي كنسػبيـ إلػػى بةطػػؿ

عمػػـ بػػو كرفػػي لرسػػكلو أف يصػػحبو هػػف يخكنػػو  أكى , كػػةف عةلهػػةن بهػػة يػػؤكؿ إليػػو حػػةليـ 
كأم ظمـ أعظـ ههػف زعػـ أف أصػحةب الرسػكؿ هنسػكبكف إلػى  ؟!توبعده كال يقـك بطةع

 سػػمـبػػؿ أم كفػػر أعظػػـ هػػف كفػػره كهػػة يتػػكىـ صػػدكره هػػنيـ ههػػة لػػـ ي ؟!ظمػػـ أك عػػدكاف

                                                 

بةب فيهف سب أصحةب  , الهنةقب سننو , أبكاب في هختصران  الت رهذم اإلهةـ كأخرجو , جده في البخةرمألـ ( ُ)
أحهػد  اإلهػةـ, ك  (ُّٖٔبػرقـ ) , عػف سػي دنة أبػي سػعيد الخػدرم رفػي اهلل عنػو , سمـالنبي صمى اهلل عميو ك 

 . (َِْٗٓبرقـ )رفي اهلل عنو ,  عبداهلل بف هيفؿسي دنة هسند  , «هسنده»في بمفظو 
ػػنَّةبػػي عةصػػـ فػػي كتػػةب أابػػف اإلهػػةـ أخرجػػو ( ِ) اإلهػػةـ ك ,  (َََُبػػةب فػػي ذكػػر الراففػػة أذليػػـ اهلل بػػرقـ ) , السُّ

الطبرانػػي اإلهػةـ ك ,  (ٔٓٔٔبػػرقـ ) , عػكيـ بػػف سػةعدة رفػػي اهلل عنػو سػػي دنة ذكػر , «الهسػػتدرؾ»الحػةكـ فػي 
 . (ّْٗبرقـ )رفي اهلل عنو , عكيـ بف سةعدة سي دنة هسند  , «الهعجـ الكبير»في 

لسػمؼ عمػػى أف بػةب ذكػر الػدليؿ هػف أقةكيػؿ ا , «جػةهع بيػةف العمػـ كففػمو»ابػف عبػد البػر فػي  اإلهػةـ أخرجػو( ّ)
بػةب التحػذير هػف صػحبة قػـك  , «بةنػةاإل»ابػف بطػة فػي اإلهػةـ ك ,  (َُٕٔبػرقـ ), االختبلؼ خطػأ كصػكاب 

ابػػف سػػي دنة عبػػد بػػف حهيػػد فػػي هسػػند أحةديػػث اإلهػػةـ ك ,  (َِٕ)  بػػرقـ , يهرفػػكف القمػػكب كيفسػػدكف اإليهػػةف
:  سمـه صحيح اإلهةـ الحديث الذم في قةؿ االهةـ البييقي بعد ذكره,  (ّٖٕبرقـ )رفي اهلل عنيهة , عهر 

, فػػإذا ذىبػػت أتػػى  , كأنػػة أهنػػة ألصػػحةبي , فػػإذا ذىبػػت النجػػـك أتػػى السػػهةء هػػة تكعػػد النجػػـك أهنػػة لمسػػهةء»
كركم عنػو فػي ,  «, فإذا ذىب أصحةبي أتى أهتي هة يكعدكف , كأصحةبي أهنة ألهتي أصحةبي هة يكعدكف

إف هثػؿ أصػحةبي كهثػؿ النجػـك فػي »:  حػديث هنقطػع أنػو قػةؿ, كفػي  حديث هكصكؿ بإسنةد آخر اير قػكم
قػةؿ  , كالػذم ركينػةه ىةىنػة هػف الحػديث الصػحيح يػؤدم بعػض هعنػةه,  «؛ هف أخذ بنجـ هنية اىتػدل السهةء

, ىػك يػؤدم صػحة  : صػدؽ البييقػي قمػت)  : (ِْٔ/ْبةب أدب القفػةء ) ,«التمخيص الحبير»الحةفظ في 
يهكػف أف يػتمهح ؛ , نعػـ  , أهة في االقتداء فبل يظير في حديث أبي هكسى صةالتشبيو لمصحةبة بةلنجـك خة

 .( ذلؾ هف هعنى االىتداء بةلنجـك
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رفػي اهلل  النُّبكَّةالبشر هف هثمو بهثةبة قطرة كدرة في بحر أنكارىـ الهقتبسة هف شهس 
 . (1)(عنيـ أجهعيف

هةؼ عرَّ كقد  ىػ( الصحةبة بقكلو : )ىك هف لقي النبي ُُُِ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
ةن كهةت عمى ذلؾ , كلك سمهبعد نبكتو في حةؿ حيةتو ه سمـصمى اهلل عميو كآلو ك 

ثـ قةؿ : كأكسع هة قيؿ فيهة ثبتت بو الصحبة هة ذىب , أعهى أك اير ههيز ... 
ف لـ يره , كلك  سمـإليو أبك عهرك في آخريف أنو : هف رآه كأ في حيةتو , أك كلد كا 

يةه في عصر  كةف كذلؾ قبؿ كفةتو بسةعة ؛ لككنو هعو في زهةف كاحد , كجهعو كا 
  . (2)هخصكص(
هةف ثـ بيَّ  عرؼ بةلتكاتر كاالستفةفة كيؼ تثبت الصحبة فقةؿ : )كتي  ًبٍمفًقٍيو العبلَّ

التةبعيف , أك بإخبةره عف أك الشيرة أك بإخبةر بعض الصحةبة أك بعض الثقةت هف 
 . (3)نفسو بأنو صحةبي , إذا دخؿ تحت اإلهكةف ككةف عدالن(

تيـ فيقكؿ : )كأهة عدَّة جهيع الصحةبة رفي اهلل عنيـ فهف راـ كأهة عف عدَّ 
هف أكؿ البعثة إلى أف هةت صمى اهلل  ـسمى لكثرة هف أ حصر ذلؾ راـ أهران بعيدان ؛

 . (4)مداف كالبكادم(كتفرقيـ في الب سمـعميو كآلو ك 
كأف يعتقد في عقيدتو الهشيكرة : ) الحدَّادكعف ففميـ كهكةنتيـ يقكؿ اإلهةـ 
,  , كأنيـ عدكؿ أخيةر أهنةء كترتيبيـ سمـففؿ أصحةب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

كأف الخميفة الحؽ بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل  , يـ كال القدح في أحد هنيـيجكز سبُّ ال 
, ثـ عمي  , ثـ عثهةف الشييد , ثـ عهر الفةركؽ : أبكبكر الصديؽ سمـعميو ك 

,  أجهعيف سمـالهرتفى رفي اهلل عنيـ كعف أصحةب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
ية أرحـ  المَّيـ, كعنة هعيـ برحهتؾ  الد يفكعف التةبعيف ليـ بإحسةف إلى يـك 

 . (5)(الراحهيف
شفؽ عمى الهي  سمـفميحذر الههنيـ : )كقةؿ هحذران هف الخكض فييـ أك في أحد 
؛  أك هف أصحةبو سمـصمى اهلل عميو ك دينو هف بيض أحد هف أىؿ بيت رسكؿ اهلل 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ .ُُِ-َُٗ( الفكز كالبشرل , )ُ)
 . ( , هرجع سةبؽْْص), نفثةت الرحهةنية ( الِ)
 ., نفس الصفحة  الهرجع نفسو( ّ)
 , نفس الصفحة . نفسو صدراله (ْ)
 . , هرجع سةبؽ (ُْٗص) النصةاح الد ينية ,( ٓ)
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لو صمى اهلل عميو  , كهؤذيةن  إلى نبيو بو هسياةن  عدُّ , كيي  فإف ذلؾ يفره في دينو كآخرتو
 . كهة أثنى اهلل بو كرسكلو عمييـ؛ ف عمييـ بةلخير ثـ كي, كليحبي سمـك 

المسةف عف كثرة الخكض فيهة شجر بيف أصحةب رسكؿ  كؼُّ  تأكدكههة ينبيي كيي 
ؿ ذلؾ اكهف أىك  , بعده ككقع بينيـ هف الحركب كالفتف سمـاهلل صمى اهلل عميو ك 

, ثـ هة كقع بيف  هقتؿ أهير الهؤهنيف عثهةف بف عفةف رفي اهلل عنو كأعظهو إشكةالن 
 عنو كبيف طمحة كالزبير كعةاشة أـ أهير الهؤهنيف عمي بف أبي طةلب رفي اهلل

كبيف أهير الهؤهنيف عمي بف أبي طةلب رفي هنيف رفي اهلل عنيـ يـك الجهؿ الهؤ 
 .بف العةص رفي اهلل عنيـ بصفيف اهلل عنو, كبيف هعةكية بف أبي سفيةف كعهرك 

في  سمـفميمتهس الهؤهف الشفيؽ عمى دينو ألصحةب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
, كيحهميـ فيو عمى أجهؿ الهحةهؿ البلاقة بففميـ  ؾ أحسف الهخةرجأهثةؿ ذل

 . (1)(رفي اهلل عنيـ عدكؿ أخيةر أهنةء ؛ فإنيـ كجبللة أقدارىـ
أحسف الطرؽ كأجهمية عند االطبلع عمى هة حصؿ  الحدَّادكقد كفَّح اإلهةـ 

رسكؿ اهلل فميمتهس الهؤهف الشفيؽ عمى دينو ألصحةب بينيـ كهة قةؿ فيهة سبؽ : )
, كيحهميـ فيو عمى أجهؿ  في أهثةؿ ذلؾ أحسف الهخةرج سمـصمى اهلل عميو ك 

رفي اهلل عنيـ عدكؿ أخيةر  ؛ فإنيـ الهحةهؿ البلاقة بففميـ كجبللة أقدارىـ
 .(أهنةء

فبل ينبيي لو  ؛ ؿ الذم ليس بو حةجةك سةف بدافع الففإلنكلكي ال يستعجؿ ا
هطةلعة كتب التةري  التي أفةفت فيهة حصؿ بيف الصحةبة , كخصكصةن أف قد 

ب أك فعؼ التثبت إال القميؿ هنية , كىنة يفع اإلهةـ دخؿ فيية شةابة التعصُّ 
قةعدة هفيدة لهف يريد االطبلع عمى كتب التةري  كالتراجـ , كالتي قد حفمت  الحدَّاد

:  الحدَّاديقكؿ اإلهةـ  ؼ أك اقتتةؿ بيف الصحةبة ؛هف خبل بذكر تفةصيؿ هة جرل
عمي  سي دنةكقع ل ؽ في هطةلعة الكتب التي فيية ذكر هةسةف أف ال يتعهَّ نئلكينبيي ل)

يهر عميو  ية تكار الصدكر, كال بد هةألنَّ  ؛ هف الحركب كةلجهؿ كصٌفيف كاير ذلؾ
ف بيًمي العةًلـ بذل القميؿ هنية في شيء هف الكتب  لنظر فيهة ذكرؾ كاحتةج إلى ا, كا 

نهة نظرنة في فميتكسط كال يهعف , كسألكنة  إلى ىذه الجية الزَّيديَّة و حيف كصمت, كا 
 . (2)(عف أشيةء فأجبنةىـ عنية

                                                 

 , هرجع سةبؽ .( َُٖص) , ( الفكز كالبشرلُ)
 ., هرجع سةبؽ  (ِِٔ/ِ) تثبيت الفؤاد ,( ِ)
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كهة كرد عف بعفيـ ؛ فعمى ىذا درج السمؼ الصةلح هف التةبعيف كهف بعدىـ 
ب بية خف  نفبل  ؛ سيكفنة تمؾ دهةء طير اهلل هنيةأنو قةؿ لهة ساؿ عف ذلؾ : )

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )أففؿ هة ينطبؽ عمى ذلؾ قكلو تعةلى :  , كلعؿَّ  (1) (لسنتنةأ

   . (2)(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 
 مسألة التفضيل بين الصحابة رضوان اهلل عمييم :

كهنيـ  السُّنَّةة , كىذا ههة اتفؽ عميو أىؿ بهعنى القكؿ بتففيميـ عمى سةار األهَّ 
 آؿ بةعمكم , خبلفةن لمراففة كهف نحة نحكىـ هف الهبتدعة . السَّةدة
هة يقكؿ ؛ السُّنَّةالكتةب ك  ميـ نصُّ يففبتقد كرد ك   ىػ( َٗٗشي  العيدركس )ت : العبلَّ
فمثنةء اهلل كرسكلو عمييـ بأبمغ الثنةء ؛  ة تففيؿ سةار الصحةبة عمى سةار األهة: )كأهَّ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿٿ ٹ ژ   : كقكلو تعةلى

ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ     ڃ ڃڃ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  كقكلو تعةلى :  ,(3)ژڃ چ     چ 

پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ         

 . (4)ژٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ ېئ ىئ ژ  كقكلو تعةلى : 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ىئ ىئی ی ی ی جئ  

ۇ ۇ ژ  , كقكلو تعةلى : (5)ژڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ې  ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

                                                 

هة السخةكم  (ُ) قةاؿ ىذه العبةرة سي دنة عهر بف عبدالعزيز الخميفة الراشدم رفي اهلل عنو كهة نسبو إليو العبلَّ
 .( َُُ/ْ, ) «فتح الهييث بشرح ألفية الحديث» في كتةبو

 ( .ُّْسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ِ)
 . (ٖٗ-ٖٖسكرة التكبة , اآليتةف )( ّ)
 ( .ََُ)سكرة التكبة , اآلية رقـ ( ْ)
 ( .ِِ,  ُِ,  َِسكرة التكبة , اآليةت )( ٓ)
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 ٱ    حئ  جئ  ی  ی   ېئ    ىئ ىئ ىئی ی   ۈئ ۈئېئ ېئ

ٻ  ٻ پ پ پ  ٻ ٻ

  . (1)ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ٺ  ٺ 
الػرب الكػريـ العػةلـ بةلسػػراار , فةنظركا إلى ىذا الثنةء العظيـ في سكرة كاحػدة هػف 

مػػع عمػػى عكاقػػب األهػػكر , العػػةلـ بخةانػػة األعػػيف كهػػة تخفػػي ةت الفػػهةار , الهطَّ كخفي ػػ
الصػػدكر , فػػي كتةبػػو الهجيػػد الػػذم ال يأتيػػو البةطػػؿ هػػف بػػيف يديػػو كال هػػف خمفػػو تنزيػػؿ 

ليػػػػـ الفػػػػبلح  ؿ القػػػػكؿ لديػػػػو , كيػػػػؼ أعػػػػدَّ بػػػػدَّ ر أف يي تصػػػػكَّ هػػػػف حكػػػػيـ حهيػػػػد , الػػػػذم ال يي 
ػػفةتكالجنػػةت كالرفػػكاف كالخيػػػرات , ككصػػفيـ بأجػػػؿ  فهػػف سػػػبَّ أحػػدان هػػػنيـ أك  ؛ الص 

ؿ رفػػػةه احتقػػػره أك انتقصػػػو فقػػػد زعػػػـ أف هػػػدح اهلل تعػػػةلى عػػػف ذلػػػؾ انقمػػػب ذهػػػةن كتحػػػكَّ 
 . (2)كافترل عمى اهلل بةلزكر كالبيتةف( , ب بنص القرآفخطةن , ككذَّ سي 

في ففيمة الصحةبة كترتيبيـ في األففمية يقكؿ صةحب الفكز  آراايـكعف 
هة كالبشرل شي  العيدركس عند شرحو لهنظكهة الشي  عمي بف أبي بكر  العبلَّ

( ؛ أم : )قكلو السكراف العقدية : كالصحةبي  : )كأصحةبيو أعًظـ بيـ خير صةحبو
عة , ةن كلك سةهؤهنةن كهةت هؤهن سمـكؿ هف اجتهع بو صمى اهلل عميو كعمى آلو ك 

 .فيك صحةبي كلك طفبلن كأعهى 
: أففميـ الخمفةء األربعة , ثـ تهةـ العشرة , ثـ بقية أىؿ بدر , ثـ  كىـ طبقةت 

عمى أنيـ رفي اهلل عنيـ  السُّنَّةأىؿ أحد , ثـ أىؿ بيعة الرفكاف , كأجهع أىؿ 
ىـ كأثنى عمييـ , اهلل زٌكة ألفَّ عدكؿ بأجهعيـ , كأف كبلن هنيـ عمى ىدلن هف ربيـ ؛ 

يـ الذم نقمكا إلى كةفة األهة ألنَّ , ك  سمـككذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو ك 
كالحج كالصيةـ كاير  الصَّبلةالقرآف كالحديث , كبيـ عيرؼ اإلسبلـ كاإليهةف كالزكةة ك 

دت شيةدتيـ كهتى تطٌرؽى القدح إلى عدالتيـ ري كشرااع األحكةـ ,  الد يفذلؾ هف قكاعد 
هف أصمو , كيأبى اهلل إال أف  الد يفكأففى ذلؾ إلى ىدـ قكاعد , كانخرهت عدالتيـ 

 . (3)(كمو الد يفظير دينو عمى يي 

                                                 

 ( .ُُِ-ُُسكرة التكبة , اآليتةف )( ُ)
 , هرجع سةبؽ .( َُٗ-َُٖص), الفكز كالبشرل  (ِ)

 . ( , هرجع سةبؽَُص) الفكز كالبشرل ,( ّ)
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رؽ القدح إلى عدالتيـ ... إل ( هة ييشير في قكلو : )كهتى تطالبةحث كيبلحظ  
و بخـر ألنَّ النبكية ؛  السُّنَّةك  الد يفـ ألصكؿ رفيـ هيد  الطعف في الصحةبة كعً  إلى أفَّ 

عدالتيـ عف طريؽ إلصةؽ تيـ الفسؽ كالخيةنة إلييـ انقطعت سمسمة اإلسنةد إلى 
بؿ انيدـ هعو ركف  السُّنَّة, فةنيدـ ركف  سمـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو صحبو ك 

كاير  كالحج كالصيةـ الصَّبلةبيـ عيرؼ اإلسبلـ كاإليهةف كالزكةة ك الكتةب , ككيؼ )ك 
 ( ربنة ال تؤاخذنة بهة فعؿ السفيةء هنة .كشرااع األحكةـ الد يفذلؾ هف قكاعد 

هةكيقكؿ  ,  إلينة الد يففإنيـ ىـ الذيف نقمكا : ) عنيـ ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فيـ  ؛ (1)«اىتديتـ تـيأصحةبي كةلنجكـ بأييـ اقتد»كقد جةء عنو :  , كحفظكه عمينة

, كقد  الميةلي الهظمهة يف هثؿ أقهةر الميةلي؛  في التشبيو في اىتداء النةس بيدييـ
يـ ألنَّ ؛  الد يف, كهف قدح فييـ فقد قدح في  , كرفي عنيـ ةىـ اهلل في آيةت كثيرةكَّ ز 

؛  , كأكلى هنو ترؾ ذكره , كتأكيؿ هة جرل بينيـ سف الظف بيـفيجب حي  ؛ وتحهم
 . األهةيـ قدكة ألنَّ 

, الهأهكر بةالقتداء  , كاألاهة الهيدييف هة جةء عف الخمفةء الراشديف خصكصةن 
بكر  ك, بؿ أففؿ النةس بعد النبييف أب هثؿ أففؿ األاهة ؛ , كاالتبةع لسنتيـ بيـ

 . ؿ هف آهف بو هف الرجةؿ األحرار, أكَّ  يؽبو النبي بةلصد  الذم لقَّ 
 سمـصمى اهلل عميو صحبو الذم لقبو النبي ,  لو في الففؿ كالخبلفة بعده  ةفو ثف

 . عهر بف الخطةب بةلفةركؽ
صمى اهلل عميو كآلو كصحبو , صير النبي  , ذك النكريف ىك ابف عفةف ةفعثهف 

 . فإنو يتمك عهر في الخبلفة ؛ , رفي اهلل عنيـ عمى ابنتيو رقية ثـ أـ کمثكـ سمـك 

                                                 

هة ابف عبدالبر في  (ُ)  هحهَّد: أبك عهر يكسؼ بف عبد اهلل بف , لمعبلهة  جةهع بيةف العمـ كففموركاه العبلَّ
 : دار ابف الجكزم, ط  : أبي األشبةؿ الزىيرم تحقيؽ,  ىػ(ّْٔ:  بف عةصـ النهرم القرطبي )ت بف عبد البر

ذكر الدليؿ هف أقةكيؿ السمؼ عمى أف االختبلؼ , بةب  لههمكة العربية السعكدية(, اـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ)ُط, 
كأنكره بعفيـ عمى بعض عند  , كذكر بعض هة خطأ فيو بعفيـ بعفةن  حجة عندهيمـز طةلب ال»خطأ كصكاب 

( , عف سي دنة جةبر َُٕٔبرقـ ) , «أصحةبي كةلنجـك»:  ر هعنى قكلو صمى اهلل عميو كسمـ, كذك اختبلفيـ
هة    ىػ(ْٔٓ :ت عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظةىرم ) هحهَّدأبك رفي اهلل عنو , العبلَّ

: األستةذ  قدـ لو,  شةكر هحهَّد: الشي  أحهد ( تحقيؽ ِٖ/ٔ, ) «اإلحكةـ في أصكؿ األحكةـ»في كتةب 
 .  , بيركت النةشر: دار اآلفةؽ الجديدة,  الدكتكر إحسةف عبةس
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ابنتو  عـ النبي , كصيره عمى , ابف فيية عمي بف أبي طةلب لو أيفةن  ةؿو تف
 . , كالففةاؿ الشييرة الكثيرة «ذم الهعةلي»فةطهة الزىراء 

, كنشركا  ةـألنَّ , قد بسطكا بسةط الففؿ عمى ا يفسمهكأاهة اله الد يفيـ أعبلـ فإنَّ 
 , كعف جهيع صحبو . , رفي اهلل عنيـ أعبلـ العدؿ عمى جهيع األعبلـ

ف   , كال انطهست  انقرفكا فهة انقرفت آثةرىـكالصحةبة رفي اهلل عنيـ كا 
نة هعشرى ك  , صت بةإلسنةد في األحةديثفإف ىذه األهة خي  ؛ أنكارىـ  يةهحهَّداألهة ال ا 

 , لـ يزالكا فينة , كالجيةبذة الهتقيف , كالفقيةء الهتفننيف أىؿ العمـ هف الحفةظ الهتقنيف
كىة ع, كفرَّ  كنزىكىة عف كؿ تمبيس,  ىذه الشريعة هف كؿ تدليس ة, كقد حفظكا عمين
 .  مكىة أبمغ تفصيؿص, كف في كؿ تأصيؿ

فبعفيـ  ؛ األنبيةءالعمهةء كرثة  ألفَّ ؛  األنبيةءهقةـ في ىذه األهة  قد أقيهكا فإنيـ
تةبع لو في  ؛ أم : كبعفيـ تةؿو  , و كارث لمرسؿألنَّ  ؛ داع إلى اهلل بحةلو ك هقةلو

  .  (1)(, كال يقدح في ذلؾ انقطةع الكحي بهكتو بيةءؤلنَّ و كارث لألنَّ  ؛ ذلؾ
 

 : سممصمى اهلل عميو وآلو وصحبو و  محمَّدة النبي خيرية أمَّ 
 

ػػ ػػكعػػف اإليهػػةف بػػأف ىػػذه األهَّ يقػػكؿ  كأنيػػة أففػػؿ األهػػـ خرجػػت لمنػػةسة أي ة خيػػر أهَّ
هػػة ػػ): ) ىػػػ(َٗٗشػػي  العيػػدركس)ت :  العبلَّ ػػدة خيػػر الخمػػؽ( كأهَّ صػػمى اهلل عميػػو  هحهَّ

ٺ ژ  : تػو خيػر األهػـ ؛ قػةؿ اهلل تعػةلىأهَّ  ة( ؛ كذلػؾ أفَّ )أففػؿ أهَّػ سػمـكعمى آلػو ك 

ػػ كنػػتـ :  كالزجػػةج قػػةؿ الفػػراء,  (2)ژٺ ٺ ٺ ٿ ة عنػػد اهلل فػػي المػػكح خيػػر أهَّ
 . (3)(الهحفكظ

                                                 

 .ًبٍمفًقٍيو( , فهف األعهةؿ الكةهمة لمعبلهة عبدالرحهف ِٖٓ/ُشرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , )( ُ)
 .( َُُسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٗ, ص) الفكز كالبشرل (ّ)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ  : ر هثػػػػػػػػؿ قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػةلىكفيػػػػػػػػو أيفػػػػػػػػةن : )كهػػػػػػػػف تػػػػػػػػدبَّ 

(1)ژہ
ظيػػػػػػػر لػػػػػػػو كهػػػػػػػةؿ   , (3)ژہ ہ     ژك ,(2)ژۀ ۀ ہ  ہ ژ ك , 

 . ففمو كعظيـ لطفو بيـ ؛ هف حيث شرفيـ بإفةفة عبكديتيـ إليو
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ   : كأفػػػػػةؼ أيفػػػػػةن ربكبيتػػػػػو إلػػػػػييـ فػػػػػي هثػػػػػؿ قكلػػػػػو تعػػػػػةلى

ژۆئ
(4)

ژگ گ گژ  
ژېئ ىئ ىئژ   (5)

(6)
 . 

كأم رتبة أجؿ كأعمى كأعظـ هف أف يقكؿ رب العةلهيف كخةلؽ السهكات 
و الحنفية السهحة ؛ قةؿ ألنَّ دينيـ خير األديةف ؛  كأفَّ  ؟!: أنة لؾ كأنت لي  كاألرفيف
ڍ ڍ ڌ  ژ:  كقةؿ,  (7)ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋژ  :  اهلل تعةلى

ژ ڑ ڑ ک ک ک    ژ  , (8)ژڌ ڎ ڎ ڈ

 الد يفة عمى هة في ىذا إلى اير ذلؾ هف اآليةت كاألحةديث الدالَّ ,   (9)ژک
 . الشػريؼ هف التيسير كالتخفيؼ

ڃ ژ الهعتبر عند اهلل ؛ قةؿ اهلل تعػةلى : الد يفو آخر األديةف كنةسخية , كىك ألنَّ ك 

(19)ژ ڃ چ  چ چ
 الكثيػػػػرةكلهػػػػة فيػػػػو هػػػػف ففػػػػةاؿ االسػػػػتحقةؽ لؤلجػػػػكر  ,  

 . (11)ي إسراايؿ (نببةألعهةؿ اليسيرة , كككف عمهةء ىذه األهة كأنبيةء 
 

  
                                                 

 ( .ّٓسكرة الزهر , اآلية رقـ )( ُ)
 .( ُّسكرة إبراىيـ , اآلية رقـ ) (ِ)
 .( ُٕسكرة الزهر , اآلية رقـ ) (ّ)
 .( ٔٔسكرة اإلسراء , اآلية رقـ ) (ْ)
 .( ْٓسكرة اإلسراء , اآلية رقـ ) (ٓ)
 .( ّّسكرة يكنس , اآلية رقـ ) (ٔ)
 .( ُٖٓسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ٕ)
 .( ٔسكرة الهةادة , اآلية رقـ ) (ٖ)
 .( ُٕٓسكرة األعراؼ , اآلية رقـ ) (ٗ)
 (.ُٗ( سكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ )َُ)
 , هرجع سةبؽ . (ٖٗص) , ( الفكز كالبشرلُُ)
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 : آراؤىم في المعجزات والكرامات : الثَّانيالمطمب 
الهعجزة هأخكذة هف العٍجز الهقةبؿ لمقدرة ؛ كحقيقة اإلعجةز إثبةت العجز ؛   

استعير إلظيةره , ثـ أسند هجةزان إلى هة ىك سبب العجز , كجيعؿ اسهةن لو ؛ فةلتةء 
؛ كهة في  نقؿ هف الكصفية إلى االسهية ؛ كهة في )الحقيقة( , كقيؿ : لمهبةلية

هة( .  )عبلَّ
كالهعجزة في العرؼ : أهر خةرؽ لمعةدة , هقركف بةلتحد م , هع عدـ  

 . (1)الهعةرفة
 . (2)لة قكلو تعةلى : )صدؽ عبدم في كؿ هة يبمغ عندم(نزً نةزلة هى كىي 
 : أنية لهة كةنت ههة يعجز الخمؽ عنو داللة الهعجزة عمى صدؽ الرسكؿ ككجو

 نة عمى صدقو فيهة يخبر بو عف اهللة جعمية اهلل بيَّ ه, فهي هلل تعةلى لـ يكف إال فعبلن 
 . (3)هف اهلل ةن يق, كةف ذلؾ تصد   , فأكجدىة اهلل

ال  النُّبكَّةكالكراهةت جهع كراهة ؛ كىي أهر خةرؽ لمعةدة اير هقركف بدعكل  
فت رً هقدهة , تظير عمى يد طةاع هكاظب عمى الطةعةت ظةىر فيو الصبلح , عي 

 . (4)ديةنتو كاشتيرت كاليتو بةتبةع نبيو فيهة جةء بو
بيةء كالكراهةت لؤلكليةء , كخةلؼ ؤلنَّ كقد اتفؽ العمهةء عمى إثبةت الهعجزات ل 

أبي عبداهلل ك في إثبةت الكراهةت ؛ كةألستةذ أبي إسحةؽ اإلسفراييني  السُّنَّةبعض أىؿ 
يةء اللتبس لاألك كارؽ هف بأنو لك ظيرت الخ تهسكةن ؛  (5)الحميهي كجهيكر الهعتزلة

لية لك ظيرت لكثرت بكثرة ألنَّ الفةرؽ إنهة ىك الهعجزة , ك  ألفَّ يره ؛ يالنبي ب يةء األكَّ
 . ةدةعكخرجت عف ككنية خةرقة لم

لمفرؽ بيف  ؛ ليس في كقكعية التبةس النبي بييره بأنو السُّنَّةكردَّ عمييـ أىؿ  
كالتحدم في الهعجزة دكف الكراهة , كأهة قكليـ  النُّبكَّةر دعكل الهعجزة كالكراهة بةعتبة

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِْٔالشرح الكبير لمعقيدة الطحةكية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِّالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٔٔ/ُ)شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , ( ّ)
 , هرجع سةبؽ . (ٓٗص) نفثةت الرحهةنية ,( الْ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُٗانظر النفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
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اةيتو استهرار نقض العةدات ,  ألفَّ ؛  الهنع فجكابوإل  ... لك ظيرت لكثرت  إنية: 
 . (1)يكجب ككنو عةدة كذلؾ ال
كالراجح عند البةحث هة قةلو أىؿ السنة هف إثبةت الكراهةت لؤلكليةء ؛ لكثرة  

ب هف إنكةر الهبتدعة ؛ كذلؾ كال عجى األدلة الدالَّة عميية , التي سيذكرىة البةحث , 
خرجية فإنيـ حيرهكا هشةىدة شيء هنية هف أنفسيـ كهشةيخيـ , ككثرة ظيكرىة ال يي 

و يمزهو ذلؾ في الهعجزة , عمى أف الكثرة ألنَّ هو ؛ عف ككنية خةرقةن خبلفةن لهف زع
ال  األنبيةءتية بةلنسبة لمعةدة الهستهرة , كظيكر الخةرؽ عمى اير فيية ال تنةفي قمَّ 

رىـ , بؿ يزيد في جبللة أقدراىـ كالرابة في أتبةعيـ ؛ حيث نةؿ هنيـ بقدٍ  ؿُّ يخً 
 . (2)كاالستقةهة عمى طريقتيـأتبةعيـ هثؿ ىذه الدرجة ببركة االقتداء بشريعتيـ , 

آؿ بةعمكم الجهيكرى في إثبةت الهعجزات كالكراهةت ؛ قةؿ  السَّةدةكقد كافؽ     
هة  داللة الهعجزة عمى صدؽ الرسكؿ ككجوعف الهعجزات : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

جعمية اهلل ة ه, فهي هلل تعةلى لـ يكف إال فعبلن  : أنية لهة كةنت ههة يعجز الخمؽ عنو
  (3)(هف اهلل ةن , كةف ذلؾ تصديق , فأكجدىة اهلل نة عمى صدقو فيهة يخبر بو عف اهللبي  

   :  (4)رحهو اهلل تعةلى الحدَّادقةؿ اإلهةـ  
سػػػػػػػػػةالًت كالػػػػػػػػػذم كأحػػػػػػػػػكاؿ  أربػػػػػػػػػةًب الر 

 
 ةبػػػػػػػػػػو أيي ػػػػػػػػػػديكا هػػػػػػػػػػف هيعًجػػػػػػػػػػزىاتو جميمػػػػػػػػػػ 

أكثر هف ايره هف سةار النبييف كالهرسميف  سمـكهعجزاتو صمى اهلل عميو كآلو ك  
فردت كأدـك هع قصر هدتو في قكهو , كىك دليؿ عمى هزيد الشرؼ كالتكريـ , كأي 

بةلتآليؼ , كأعظهية القرآف العظيـ , إذ ىك أففمية كأدكهية ؛  لبقةاو بعد هكتو إلى 
 : (6)الحدَّادقةؿ اإلهةـ ,  (5)يـك القيةهة

ػػػػػػػػٍأًنيىة عيٍظػػػػػػػػـً  يًفػػػػػػػػهيٍعًجػػػػػػػػزىةي القيػػػػػػػػٍرآًف كى   شى
 

ةًشػػػػػػػػػػػػػػػػرً   تَّػػػػػػػػػػػػػػػػى ًقيىػػػػػػػػػػػػػػػػةـً الهىحى بَّػػػػػػػػػػػػػػػدىةه حى  هيؤى
ـى رىبُّ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلىًهيفى ًبعىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرهً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كىأىٍقسى

 
ٍمػػػػػًؾ قىػػػػػةًدرً   ةًلػػػػػًؾ الهي ـٍ ًبيىػػػػػة ًهػػػػػٍف هى  فىػػػػػأىٍعًظ

 
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .َِٕ,  َِٔإتحةؼ الهريد بجكىرة التكحيد , ص) (ُ)
 ( .ٓٗص) , ( الفكز كالبشرلِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٔٔ/ُ)شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , ( ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٔالحدَّاد , ص)ديكاف اإلهةـ  (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ًُْْبٍمفًقٍيو , ص)النفثةت الرحهةنية , لمعبلهة عبداهلل  (ٓ)
 , هرجع سةبؽ .( ُِّص) , الحدَّادديكاف اإلهةـ  ؼ(ٔ)
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هةكقةؿ    بهة ال يعدُّ  سمـص صمى اهلل عميو ك خي  ةهک: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 .  الففةاؿ كالهعجزاتحصى كثرة هف كال ي

: أف ذلػؾ هخصػكص  فإف ظػةىر األحةديػث ؛ «یر سلو الهعراج كاله»: أنو  فهنية
 ؛ : اإلسراء بو هف الهسجد الحراـ إلى األقصػى كالهراد ؛ : لكؿ نبي هعراج كقيؿ , بو

لػى ثػـ الهعػراج بػو هػف الهسػجد األقصػى  ,كهة فػي نػص الكتػةب العزيػز  إلػى السػهةء كا 
ف  , كردت بػذلؾ أحةديػث كثيػرة و كركحوسهكؿ ذلؾ بج ؛ كالعرش كالهستكل,  الجنَّة كا 

صػػػمى اهلل  : أنػػو كفػػي بعػػض الركايػػةت , , فهجهكعيػػة هتػػكاتر هقطػػكع بػػوان قمػػت أحػػةدني 
 (1) (, كايػر ذلػؾ فػي الهسػجد األقصػى ةألنبيػةء, كأنػو صػمى ب ركػب البػراؽ سمـعميو ك 

 :  (2)الحدَّادقةؿ اإلهةـ , 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًييرىةه كآيىةتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكدىةه ك شى  هى

 
ةًفػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػػة بىػػػػػػػػػػٍيفى بىػػػػػػػػػػةدو كىحى  كظىػػػػػػػػػػةًىرىةه هى

ػػػػػػػػػةه    لىػػػػػػػػػوي آىيىػػػػػػػػػةي اًلهٍعػػػػػػػػػرىاًج كىٍىػػػػػػػػػىى عىًظيهى
 

ـٍ   ػػػ كى ةًصػػػرً  يىػػػةو آكى ٍصػػػري حى ـٍ ييٍحًصػػػيىة حى  لىػػػ
لأهة كراهةت ك   ظيكر خةرؽ العةدة  ألفَّ يةء فيي هندرجة تحت هعجزة النبي ؛ األكَّ

قةؿ عمى صحة نبكَّة النبي الذم يتبعو ذلؾ الكلي ؛  ةاألدلَّ عمى يد الكلي هف أقكل 
كأهة ككف الكراهةت هف الهعجزات فذلؾ بحكـ التبعية رفي اهلل عنو : ) الحدَّاداإلهةـ 

كال هف  , ال هف كؿ الكجكه , كليس لية حكهية فميست ىي ىي ؛ دكف االستقبلؿ
كالكراهة الصةدرة هف الكلي الهستقيـ  , إذ الهعجزةي تدؿ عمى صدؽ الرسكؿ ؛ أكثرىة

ذلؾ عمى أف الشرع  , ثـ يدؿُّ  عمى الشريعة تدؿ عمى صدقو في حسف هتةبعة لنبيو
 . بع لو حؽ كصدؽالهتَّ 

الذم يككف ذلؾ الكلي  : كؿ كراهة لكلي فيي هعجزة لمنبي فهف ىذه الحيثية قةلكا
 . (3)(فةفيـ , عجزةفكـ ًهٍف فٍرؽو عمى ىذا بيف الكراهة كاله؛  هف أتبةعو

                                                 

( , فػهف الهجهكعػة الكةهمػة لمحبيػب عبػدالرحهف ِِٖ/ُشرح القصيدة الفريدة فػي خبلصػة العقيػدة , ص) (ُ)
الرحهةنيػػة عػػف هعجػػزة اإلسػػراء كالهعػػراج ًبٍمفًقٍيػػو , كقػػد عقػػد الحبيػػب عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو هبحثػػةن طػػكيبلن فػػي كتػػةب النفثػػةت 

( كهػػة بعػػػدىة , اىػػػتَـّ فيػػػو بػػػذكر ركايػػػةت لمقصػػػة كحكػػػـ هػػف أنكػػػر ىػػػذه الهعجػػػزة , ثػػػـ ذكػػػر الخػػػبلؼ بػػػيف ُْٓص)
ػد صػمى اهلل عميػو كآلػو كصػحبو كسػمـ ربػو فػي ليمػة  الصحةبة رفػكاف اهلل عمػييـ كايػرىـ حػكؿ ىػؿ رأل سػي دنة هحهَّ

 اإلسراء .
 , هرجع سةبؽ .( ُِّص) , الحدَّادديكاف اإلهةـ ( ِ)
 ( .ُِٔ/ُهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , ص) (ّ)
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كأكليػػةء اهلل تعػػةلى ىػػـ العػػةرفكف بػػةهلل كبصػػفةتو حسػػب اإلهكػػةف , الهكاظبػػكف عمػػى  
الشػيكات , ك لمػذات يهػةؾ فػي اَّ النالطةعةت , الهجتنبكف لمهخةلفةت , الهيعًرفػكف عػف ا

كىػػذا فػػةبط الػػكلي الكةهػػؿ , كأهػػة أصػػؿ الكاليػػة يحصػػؿ لهػػف كيجػػدت فيػػو صػػفة العدالػػة 
 . (1)بةلشركط الهذككرة عند الفقيةءالبةطنة 

ؿ يقػك  ب العقيػدة ؛آؿ بةعمكم الكراهةت في سةار كتػبيـ كهنيػة كتػ السَّةدةكقد أثبت 
هػػػة الن بهػػػة كرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ هػػػف أهثمػػػة هسػػػتد   ىػػػػ(َٗٗ: شػػػي  العيػػػدركس)ت العبلَّ

 ی    ی  ىئ  ىئ    ژ بهػػػػػػة كقػػػػػػع لهػػػػػػريـ : ) : كشػػػػػػكاىد تيعػػػػػػدُّ نصػػػػػػةن قةطعػػػػػػةن ؛ كذلػػػػػػؾ

, كلػػكزير سػػميهةف  , كألصػػحةب الكيػػؼ السَّػػبلـعميػػو  , كفػػي كالدة عيسػػى (2)ژی
ال سػيهة هػة كقػع لعهػر , ى ػ, كنظةار ذلػؾ ههػة ال يحصػ في عرش بمقيس السَّبلـعميو 

, بػػػؿ ظيكرىػػػة يكػػػةد يمحػػػؽ بظيػػػكر هعجػػػزات  كعمػػػي كتػػػةبعييـ كهػػػف بعػػػدىـ إلػػػى زهةننػػػة
 .  (3)(بيةءألنا

هػػػة ثػػػـ أشػػػةر لحػػػدكد الكراهػػػة كالفػػػرؽ بينيػػػة كيػػػف ايرىػػػة هػػػف  شػػػي  العيػػػدركس العبلَّ
ككػػؿ هػػة جػػةز أف يكػػكف هعجػػزة جػػةز أف يكػػكف : ) الخػػكارؽ ههػػة قػػد يمتػػبس فيػػو ؛ فقػػةؿ

, عمػى يػد  النُّبكَّةكراهة ؛ كذلؾ أف الكراهة ظيكر أهر خةرؽ لمعةدة اير هقةرف لدعكل 
الَّ و يرت كاليتػػػو ؛ بةتبػػػةع نبي ػػػشػػػتي هػػػف عيرفػػػت ديةنتػػػو كاي   فيػػػي فػػػي جهيػػػع هػػػة جػػػةء بػػػو , كا 

اب لعنػو اهلل أنػو جػةء أعػكر يػدعك استدراج أك سحر أك إذالؿ ؛ كهة كقع لهسػيمهة الكػذَّ 
 . لو فدعة لو , فعهيت الصحيحة أيفةن 

 كهػة جػةز أف يكػكف هعجػزة لنبػي جػةز أف يكػف كراهػة لػكلي , كهػف أدلػة الجػػكاز أفَّ 
ؽ رسػػػكلو صػػػد  دع أف الهًمػػػؾ يي الكقػػػكع ههكػػػف كػػػةلهعجزة , كقػػػدرة  اهلل شػػػةهمة ليػػػة , كال بًػػػ

(4)بخرؽ بعض العةدات , ثـ يفعؿ هثؿ ذلؾ ببعض أتبةعو إكراهةن ليـ(
 . 

( كهة جةز أف يكػكف هعجػزة لنبػي جػةز أف يكػف كراهػة لػكلي)  : كلعمو أشةر بقكلو 
لمرد عمى قكؿ األستةذ القشيرم : إف الكراهة ال تنتيي إلى خٍمؽ كلد ببل كالد , ككافقو اإلهةـ 

هػةالسبكي في )هنع الهكانع( في ذلؾ ؛ قةؿ  اإلهػةـ هػة قةلػو بعػد أف نقػؿ  ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ
يؼ السبكي : )قمتي : ليس ىػك كهػة ظػف , بػؿ ىػذا الػذم قةلػو األسػتةذ القشػيرم هػذىب فػع

                                                 

 ( , رجع سةبؽ .َُٗالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 ( .ّٕسكرة آؿ عهراف , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٓٗ, ص) الفكز كالبشرل (ّ)
 . (ٓٗص) , ( الفكز كالبشرلْ)
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, ثػـ استشػيد لفػػعفو بنقػكالت عػف العمهػػةء الهشػيكريف ؛ فقػػةؿ :  (1)كالجهيػكر عمػى خبلفػػو(
قػةؿ بعػض »)قد أنكػركه عمػى القشػيرم حتػى كلػده أبػك نصػر فػي كتةبػو )الهرشػد( فقػد قػةؿ : 

حيػةء الهػكتى  األاهة : هة كقع هعجزة لنبي يجكز كقكعو كراهة لكلي ؛ كقمب العصة ثعبةنػةن كا 
كفػي )اإلرشػةد( إلهػةـ الحػرهيف  «تجكيز جهمة خكارؽ العةدات ؛ كراهػة لؤلكليػةء, فةلصحيح 
هةهثمو( ثـ نقؿ  , كالػراجح قػكؿ  (2)عف اإلهةـ النككم رحهو اهلل تعةلى نحػك ذلػؾ ًبٍمفًقٍيو العبلَّ

 الجهيكر ؛ ألف القدرة اإللييَّة ال يحدُّىة حد  هة داـ األهر في هتعم ؽ بةلههكنةت .

رفي  الحدَّاداإلهةـ الذم قد يظير هف بعض هة نيقؿ عف هكةتبةت  اير أفَّ  
بيةء ؤلنَّ ل) أنو يهيؿ إلى قكؿ األستةذ القشيرم رحهيهة اهلل تعةلى ؛ إذ قةؿ : اهلل عنو
, كال ينبيي أف يقةؿ  األنبيةء, ىي هف بركةت النبي أك  , كلؤلكليةء كراهةت هعجزات

كراهتو أنو أشبع أنةسةن كثيران هف طعةـ قميؿ ذكر عف كلي في , كلـ يي  أكثر هف ذلؾ
: )كلـ ييذكر عف كلي ... إل ( قد ييفيـ هنو  الحدَّاد, فقكؿ اإلهةـ  (3)(كهة جةء هعجزة

أف قكليـ : هة كةف هعجزة لنبي صحَّ أف يككف كراهة لكلي ليس عمى عهكهو , كربهة 
تصؿ يةء في الكاقع لـ لاألك تةبع الجهيكر في عهـك ذلؾ , كلكنو استدرؾ أف كراهةت 

 لذلؾ العهـك إف جةز كقكعو .
هةكلذلؾ قةؿ   لكراهةت : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ يةء هنذ زهةف النبي األكَّ

هف  ألفَّ  ؛ السَّبلـشر هعجزاتو عميو عشةر عي لـ تبمغ هً  سمـصمَّى اهلل عميو كآلو ك 
  . (4)(, كتحت كؿ آية هعجزات ال تحصى هعجزاتو القرآف

 

  

                                                 

 هرجع سةبؽ .( , ُِٗالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 الهرجع نفسو , نفس الصفحة . (ِ)
 ( .ُِ/ِهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , ص) (ّ)
(ْ) 
 ( , هرجع سةبؽ .ُٖٖتثبيت الفؤاد , ص) 
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 ؛ وفيو مطمبان : السَّمعيَّات: آراؤىم في  الثَّالثالمبحث 
لالمطمب   والجن . السَّمام: آراؤىم في اإليمان بالممائكة عمييم  األوَّ
 : آراؤىم في اإليمان باليوم اآلخر وما ورد فيو . الثَّانيالمطمب 
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لالمطمب   :والجن  السَّمام: آراؤىم في اإليمان بالممائكة عمييم  األوَّ
 , قةؿ الخميؿ بف أحهد : ةهف سهع يسهع سهعن ؛  السَّهعهنسكبة إلى  السَّهعيَّةت

 . (2)(حس األذف):  السَّهع :, كقةؿ ابف هنظكر (1)(: األذف السَّهع)
كػػػؿ هػػػة ال )كالهقصػػػكد بيػػػة  ؛ تيعػػػرؼ أيفػػػة بةسػػػـ آخػػػر كىػػػك الييبيػػػةت السَّػػػهعيَّةتك 

 . (3)(طريؽ الخبر اليقينيةف بو إال عف سبيؿ إلى اإليه
اإليهػػةف بػػةهلل تعػػةلى كتكحيػػده ههػػة ال يختمػػؼ حكلػػو هػػؤهف كقػػد أجهعػػت  كال شػػؾ أفَّ 

رفػػي اهلل عنػػو :  الحػػدَّاديقػػكؿ اإلهػػةـ ؛ عميػػو ؛ فمػػذا ال ييقبػػؿ عهػػؿ عبػػد إال بػػو  األدلَّػػة
لػو ىيبػة ال يهكػف ألحػد يعقػؿ أف يػدفع أحػدان عنػو كال يجةدلػو  كالتكحيػدً  ف اإليهةف بةهلل)إ
القةطعػة  األدلَّػة, كاتفقػت عميػو  و األهر الكافح البػي ف الػذم قةهػت بػو الحجػجألنَّ ؛  فيو
 . (4)(العقميَّةتك  السَّهعيَّةتهف 
أك الييبيةت ىي كؿ هػة اػةب عنَّػة , ككرد الػدليؿ القطعػي عمػى ثبكتػو  السَّهعيَّةتك  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ )؛ فػػبل يصػػح إيهػػةف عبػػد إال بعػػد اإليهػػةف بيػػة ؛ قػػةؿ تعػػةلى : 

, كقػػػػػةؿ رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو  (5) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
كبػػةليـك اآلخػػر كأف تػػؤهف بػػةهلل كهبلاكتػػو ككتبػػو كرسػػمو , »:  سػػمـكعمػػى آلػػو كصػػحبو ك 
؛ فػػػةهلل تعػػػةلى كصػػػفةتو هػػػف الييبيػػػةت ككػػػذا الهبلاكػػػة كالكتػػػب  (6)«كبةلقػػػدر خيػػػره كشػػػره

هػةيقػكؿ كاليـك اآلخر كهة كرد فيو ؛  الرُّسؿك  بػةليـك  فةهػاإلي: ) ًبٍمفًقٍيػوعبػدالرحهف  العبلَّ

                                                 

: ( , ط ّْٖ/ُىػ( , )َُٕ)ت :  : أبي عبد الرحهف الخميؿ بف أحهد الفراىيدم , لمعبلهة كتةب العيف (ُ)
 اي . هخزكهي كد.إبراىيـ السةهرايدم التحقيؽ : د.ه, دار كهكتبة اليبلؿ 

نصةرم الركيفعى ابف هنظكر األ الد يفالففؿ جهةؿ  يأب بف هكـر بف عمى هحهَّد , لمعبلهة لسةف العرب (ِ)
 ( .ىػ ُُْْ ) ّ, ط بيركت –النةشر: دار صةدر ( , ُِٔ/ٖ, ) ىػ(ُُٕ ت :اإلفريقى )

ػػػد, لمػػػػدكتكر كبػػػرل اليقينيػػػػةت الككنيػػػة  (ّ) ( , دار الفكػػػػر الهعةصػػػػر , َُّ) , ص)ت (  سػػػػعيد البػػػكطي هحهَّ
 ـ( .ُٕٗٗ-قُُْٕبيركت لبنةف , دار الفكر سكرية , )

 , هرجع سةبؽ . (ِٓٓص)الدعكة التةهة ,  (ْ)
 ( .ّسكرة البقرة , اآلية رقـ ) (ٓ)
 تقدـ تخريجو . (ٔ)
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,  كالهجػػػػةزاة , : الحشػػػػر , كبهػػػػة فيػػػػو هػػػػف : بكجػػػػكده أم ؛ كىػػػػك يػػػػـك القيةهػػػػة ؛ اآلخػػػػر
  . (1)(, كاير ذلؾ ههة ىنةلؾ النَّةرك  الجنَّة, كدخكؿ  , كالهيزاف , كالصراط كالهحةسبة

كاإليهةف بةلييب ييثهر التقكل كالطةعة كاهتثةؿ أكاهر اهلل تعةلى كنكاىيو ؛ يقكؿ  
أجهع العمـك كأنفعية كأصحية كأكفحية هة كةف ىك رحهو اهلل تعةلى : ) الحدَّاداإلهةـ 

بةلعمـك الهشركحة في كتةب اهلل تعةلى كفي سنة رسكلو صمى اهلل  األقرب كاألشبو
كذلؾ هثؿ العمـ بةهلل تعةلى كصفةتو  ؛ , كالذم يكثر ذكرىة كتكرارىة فييهة سمـعميو ك 

ب إليو هف األكصةؼ كاألعهةؿ قر  , كذكر هة يي  كأسهةاو كأفعةلو كالعمـ بأهر اهلل تعةلى
كالعمـ بةلهعةد ,  كاألعهةؿ عنو هف األكصةؼ, كذكر هة يبعد  كالعمـ بنييو تعةلى

التي ىي دار  الجنَّة, ككصؼ  كالرجكع إلى اهلل تعةلى كهة فيو هف األحكاؿ كاألىكاؿ
 .  األشقيةء

, ككثرة النظر فيية تثهر  كىذه العمـك ىي أصكؿ العمـك كمية كهقصكدىة كلبةبية
تحث عمى لزـك الطةعة كالعبةدة , ك  هزيد اإليهةف كاليقيف بةهلل كبرسكلو كبةليـك اآلخر

كاالستعداد لمهكت كحسف التزكد , , كترؾ هة يسخطو سبحةنو كتعةلى  هلل تعةلى
, كهة يشبو  كالرابة في اآلخرة في الدنية الزُّىد, كعمى  لمهعةد كهحبة لقةء اهلل تعةلى

 بيةء اهللػأف أنػةلحة التي ىي شػصػهةؿ الػ, كاألع ريفةػبلؽ الشػف األخػذلؾ ه
 . (2)(يةاوػكأكل

,  ةلسُّػنَّةال ايػر ؛ بػةلقرآف أك ب النُّبػكَّةى إال بكاسػطة كالييبيةت ىذه ال يهكف أف تيتمقَّػ
األهػػػػػكر الييبيػػػػػة : ) الحػػػػدَّادكال يهكػػػػف أف يػػػػػدخمية االجتيػػػػػةد أك القيػػػػةس ؛ قػػػػػةؿ اإلهػػػػػةـ 

, كال ييطَّمىػػع عميػػو إال  كػػيف حػػظُّ القمػػب هنػػو التصػػديؽي كالتسػػميـكسػػؤاؿ الهمى  ؛ االعتقةديػػة
فػػبل بمينػػة عػػف  ؛ , ككيػػؼ تكػػكف صػػفتو , كال ييسػػأؿ عػػف كيفيػػة ذلػػؾ فقػػط النُّبػػكَّةبكاسػػطة 

 . (3)(سمـأحد هف الصحةبة أنو سأؿ النبي صمَّى اهلل عميو كآلو ك 

                                                 

عبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو , شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لم (ُ)
 ( , بتصرؼ يسير .َّّ/ُ)

 , هرجع سةبؽ . (ْٓ)الفصكؿ العمهية , ص (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (َٖ/ُ)تثبيت الفؤاد ,  (ّ)
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, كالتسػػميـ  السَّػػهعيَّةتكاإليهػػةف حقيقػػة يظيػػر ثبةتػػو عػػف إيقػػةف القمػػب بهػػة كرد هػػف 
إنهػػػة اإليهػػػةف فػػػي األهػػػكر : ) الحػػػدَّاداعتػػػراض أك رد , قػػػةؿ اإلهػػػةـ  كاإلذعػػػةف بيػػػة دكف

, كفػػػي ىػػػذا  فمػػػك كػػػةف إال فػػػي األهػػػكر الحسػػػية لهػػػة احتػػػةج إلػػػى التنبيػػػو عميػػػو ؛ الييبٌيػػػة
ف كػػةف هنػػؾ قريبػػةن  , ثػػـ قػػةؿ تفػػةكت بعيػػد , فػػةنظر  و أهػػر ايبػػيألنَّػػ؛ : كال تسػػتبعده كا 

, كأنػػت ال تعمػػـ بػػو كربهػػة  نػػو كػػذا ككػػذاأك ,  إلػػى حػػةؿ النػػةاـ بجنبػػؾ كيػػؼ يػػرل الرؤيػػة
 . (1)(فتظير لؾ صةحى 

القطعية , كظنيةت لـ تبمغ في  ةألدلَّةإلى قطعيةت كردت ب السَّهعيَّةتكتنقسـ تمؾ 
 الثَّةنييكفر جةحده , كهة كةف هف  األكَّؿصحتية درجة اليقينةت ؛ فهة كةف هف القسـ 

يقكؿ الحبيب  صحة دليمية كفعفو ؛يككف إثهو حسب فبل يكفر جةحده بؿ يعصي ك 
هف أشراط السةعة كهة  كاعمـ أف جهيع هة تقدـ هف الهسهكعةت: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 

 السَّهعيَّةت األدلَّة, التي جةءت بية  إلى ىةىنة هف الههكنةت الشرعيةت بعدىة
في  إجهةالن  ؛ ة جةءتهفيجب اعتقةدىة ک ةة كةف هف اليقينيةت القطعيهف ؛ الهرعيةت
 . في التفصيبلت , كتفصيبلن  الهجهبلت

 , كعدـ تكذيبية فينبيي حسف الظف بية رالتي لـ تتكاتر بية األخبة كأهة الظنيةت 
ككذلؾ في الفركع  في العقةاد ؛ , داخمة في إجهةلية كفصكلية ية تةبعة ألصكليةألنَّ ؛ 

,  ألصكؿ الهتفؽ عمييةبةلعهـك في ا ةداخم ؼ فييةفإف الفركع الظنية الهختمى  ؛ الفقيية
 . (2)(, فميست هف اتبةع الظف في شيء الشرعية ةألدلَّةالهحفكظة ب

فإنو يجب  ؛ ؿالكارد في التنزيؿ في كؿ هفصَّ  يؿصآهنة بةلتفك ) كيقكؿ أيفةن :
بحيث  ؛ , فأهة هة تكاتر هف ذلؾ كاشتير اإليهةف بو عمى هف كصؿ إليو كتحققو

,  کكجكب الصمكات الخهس ؛ فإنو يكفر جةحده ؛ بةلفركرة الد يف هف ةن صةر هعمكه
 . , كالزكةة كصـك رهفةف

 ةن , فإف صةر عنده هقطكع عه كيبدَّ ر ؽ هنکسفيف كأهة هة تكاتر كلـ يشتير كذلؾ 
صمى اهلل عميو كآلو  التكذيب بو تكذيب لو ألفَّ ؛  فيكفر أيفةن  ةن فركري ةن بو هعمكه
 . ؼ النةس, كذلؾ يختمؼ بةختبل سمـكصحبو ك 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ُِٕ/ُ)تثبيت الفؤاد ,  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٗٔ/ُقيدة , )شرح القصيدة الفريدة في خبلصة الع (ِ)
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 ؛ السُّػػػػنَّة, أك تػػػػكاترت بػػػو  فؿ كرد فػػػي الكتػػػةبسػػػػك  كعمػػػثمػػػو التفصػػػيؿ فػػػػي كػػػؿ هك 
, كأنيػة  النَّػةر, ك  , كاألرفػيف السػبع الجنَّػة, ك  , كالكرسػي , كالعػرش كةلسهةكات السػبع

 ؿيػکةايك ه ؿيػكجبر ؛  كأهػبلؾ,  ؿسػ, كاير ذلػؾ هػف أنبيػةء كر  فآلهكجكدتةف ا ةلجنَّةك
, كالجػف  فيهف تقػدـ ؿو كأيةـ خكا بقة, كأهـ سة , كالكةتبيف ركبييفككال,  كحهمة العرش ,

ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  چ هلل , كأف عمػػػػـ الييػػػػب  كأنيػػػػـ ال يعمهػػػػكف الييػػػػب

 . (2)((1)چی  جئ  حئ  
أة عػػف جهيػػع الكػػدكرات الجسػػهةنية , أجسػػةـ نكرانيػػة هبػػرَّ : ىػػـ الهقصػػكد بةلهبلاكػػة ك 

أهػػرىـ كيفعمػػكف هػػة يػػؤهركف , ليسػػكا ذكػػكران كال أنةثػػةن كال خنػػةثى , ال ال يعصػػكف اهلل هػػة 
ـى  أبى   . (ّ), كىـ بةليكف هف الكثرة هة ال يعمهو إال اهلل ليـ كال أ

أنيـ كالذم ينبيي عمينة اإليهةف بو ههة يتعمؽ بةلهبلاكة حسب هة كرد عنيـ )
, ال ة كىـ أجسةـ نكراني ؛ , ككسةاط بينو كبيف رسمو هعصكهكف عف الهخةلفة

أنيـ الكسةاط بيف اهلل تعةلى , ك) (4)(, هسكنيـ السهةكات كصفكف بذككرة كال أنكثةيي 
 كأهره ؛ فيـ رسؿ اهلل عمى رسمو كبيف رسمو إلى البشر ؛ في إنزاؿ الكتب كتبميغ نييو

بأنيـ عبةده هكرهكف هعصكهكف عف الهعصية , هكاظبكف عمى الطةعة , يسٌبحكف  ,
يحصػي وال  , (5)ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ  الميؿ كالنيةر ال يفتركف

 . (7)((6) ژۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉژ   :عددىـ إال اهلل ؛ قةؿ اهلل تعةلى 
هػةاإليهةف بيـ ركف هف أركةف اإليهةف ؛ فهف لـ يؤهف بيـ فقد كفر , يقػكؿ ك   العبلَّ

اإليهػػةف بػػػأنيـ فػػةلهراد بػػذلؾ  السَّػػبلـأهػػة اإليهػػةف بةلهبلاكػػة عمػػػييـ : ) شػػي  العيػػدركس

                                                 

 ( .ِٕ -ِٔسكرة الجف , اآلية رقـ )( ُ)
( , فػػػهف الهجهكعػػػة الكةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ِٖٔ/ُ) , ( شػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدةِ)

 . ًبٍمفًقٍيو

ػػد بةعطيػػة , )ٖٗشػػرح السػػبحة الثهينػػة نظػػـ السػػفينة , ص) (ّ) ػػد بػػف عمػػي بػػف هحهَّ -ُّْٓ( , لمعبلهػػة هحهَّ
 ـ( .َُِْ

 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ يسير .َّّ/ُشرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , ) (ْ)
 ( .ْسكرة التحريـ , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( .ُّسكرة الهدثر , اآلية رقـ ) (ٔ)
 , بحذؼ . (ِٕص), ( الفكز كالبشرل ٕ)
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الكسةاط بػيف اهلل تعػةلى كبػيف رسػمو إلػى البشػر ؛ فػي إنػزاؿ الكتػب كتبميػغ نييػو كأهػره ؛ 
بيػػػـ كػػػذلؾ فقػػػد كفػػػر بكتػػػب اهلل كرسػػػمو ,  فيػػػـ رسػػػؿ اهلل عمػػػى رسػػػمو , كهػػػف لػػػـ يػػػؤهف

هةن عمييهػة فػي كليذا جػةء ذكػرىـ هقػد , الرُّسؿدـ عمى اإليهةف بةلكتب ك هقَّ فةإليهةف بيـ 
 . (1)(القرآف كالحديث

مػػكف فهػػنيـ الهككَّ كقػػد أقػػةهيـ اهلل تعػػةلى فػػي ىػػذا الكػػكف بكظػػةاؼ اختصػػيـ بيػػة ؛ )
مػكف بػةلبحر , كهػنيـ السَّػيَّةحكف فػي مكف بةلجبػةؿ , كهػنيـ الهككَّ بةألرض , كهنيـ الهككَّ 

 سػمـكعمػى آلػو ك األرض يتَّبعكف هجةلس الذكر , كهػنيـ الػذيف يبميكنػو صػمى اهلل عميػو 
ػػبلة ,  النَّػػةر, كخزنػػة  الجنَّػػةعميػػو , كهػػنيـ سػػكةف السػػهكات السػػبع , كهػػنيـ خزنػػة  الصَّ

كهنيـ حهمة العػرش , كهػنيـ الهككَّمػكف بةلحجػب , كهػنيـ الهككَّمػكف بػةلهطر ؛ ال تنػزؿ 
كنفػػ  , ؽ النطػػؼ قطػػرة هػػف السػػهةء إال كهعيػػة همىػػؾ , كهػػنيـ الهككَّمػػكف بةألرحػػةـ كخٍمػػ

, كهػػنيـ الهككَّمػػكف بخمػػؽ النبػػةت , كتصػػػريؼ الريػػةح كاألفػػبلؾ كالنجػػـك , كهػػنيـ الػػركح 
ظػػة عمػػى األعهػػةؿ , كهػػنيـ الهككَّمػػكف بحفػػظ بنػػي آدـ ؛ يحفظػػكنيـ هػػف أهػػر اهلل ؛ الحفى 

مػػػؾ , حتػػػى أنػػػو لػػػيس فػػػي العػػػةلـ شػػػبره إال كىػػػك  ػػػةر الهي أم : بػػػأهره , كبةلجهمػػػة فيػػػـ عهَّ
(2)ى أعبله(هعهكر بيـ , هشحكف هف أسفمو إل

 . 
العػػػػةلـ السػػػػفمي هنػػػػكط بخصػػػػةاص هػػػػف طبعػػػػو ؛ كةالحتيجػػػػةج لؤلكػػػػؿ الشػػػػرب  ألفَّ ك 

عػف  الحػدَّادمػكم بخػبلؼ ذلػؾ ؛ يقػكؿ اإلهػةـ كالنـك كاير ذلؾ فقد اهتةز عنو العػةلىـ العي 
فػػبل يىٍحتػػةجكف ألكػػؿ كال شػػرب كال  ؛ إنيػػـ تجػػردكا عػػف ىػػذا العػػةلـ السػػفمي: ) الهبلاكػػة

 ؛ , كالترقػي فػي األففػمية , كبىقيكا في هقةـ الخصكصػية نكةح كاير ذلؾ لمعةلـ العمكم
,  فمػػػيس جبريػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ كػػػأدنى كاحػػػد هػػػنيـ ؛ ف بعفػػػيـ أففػػػؿ هػػػف بعػػػضأبهعنػػػى 

 . (3)(كالكؿ قةاـ بهة كىمَّفو اهلل
كبقيػػػػة الحيكانػػػةت فقػػػػكتيـ  كأكميػػػـ كشػػػػربيـ ىػػػك ذكػػػػر اهلل تعػػػةلى بخػػػػبلؼ اآلدهيػػػيف

يػة كػؿ صػنؼ هػنيـ , كعػف ذلػؾ يقػكؿ اإلهػةـ نٍ الهةديةت ؛ ككػؿ ذلػؾ لحكهػة اقتفػتية بً 
فسػيـ ال ألنَّ كذلػؾ  ؛ فإف العبيد إذا لـ يككنكا هستحقيف فةلسيد الكريـ يػؤدبيـ: )  الحدَّاد
ال لجعميػـ  فإف اآلدهي هحتةج إلى الػرزؽ ؛ ليؤدبكا بذلؾ ايرىـ ؛ لنفسو كةلهبلاكػة , كا 

 ؛ يتػػػػػو ال تقبمػػػػػو, كعػػػػػدـ االحتيػػػػػةج إلػػػػػى الشػػػػػيء إهػػػػػة لكػػػػػكف بينٍ  ايػػػػػر هحتػػػػػةجيف لؤلكػػػػػؿ
                                                 

 , بحذؼ . (ِٕص), ( الفكز كالبشرل ُ)
 .هصدر نفسو , نفس الصفحة ( الِ)
 , هرجع سةبؽ . (َُٗ/ِ)تثبيت الفؤاد ,  (ّ)
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,  لكػػكف المَّػػو تعػػةلى لػػـ يجعػػؿ لػػو فيػػو اػػذاء , أك كةلهبلاكػػة ال اػػذاء ليػػـ فػػي الطعػػةـ
نهػػة قػػكت , كالقىٍفػػب قػػكت الػػدكاب كجعمػػو فػػي ايػػره كػػةلبير  قيػػكتي اآلدهػػي الهبلاكػػة  , كا 

 . (1)(كهة إف األكؿ شأف األجسةـ ؛ , كىذا شأف األركاح بقيرى الذم يتمذذكف بو ال
ں ڻ ڻ )كقػػد خمقيػػـ اهلل تعػػةلى بيياػػةت عظيهػػة كهػػة قػػةؿ فػػي هحكػػـ بينةتػػو : 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

,  إف الهبلاكػػػة ليػػػـ أجنحػػػة عػػػف ذلػػػؾ قػػػةؿ : ) الحػػػدَّاد, كلهػػػة سػػػاؿ اإلهػػػةـ    (﮷ ﮸
ف الكاحد هنيـ كةلجبؿ كيىٍفترشكف ًببىعفيةيمتحفكف ببعفية  , كنحك ىػذا ههػة يػكىـ  , كا 
: ىػـ كػذلؾ عمػى الصػكر التػي يتهثمػكف  , فقػةؿ , هع إنهػة ىػـ أركاح أنيـ صكر حسية

 (2)كقد سد األفؽ السَّبلـجبريؿ عميو  سمـكهة رأل النبي صمَّى اهلل عميو ك آلو ك  ؛ فيية
(ہ ہ) : ككػػذا فػػي القػػرآف,  (3), كقػػةؿ: إنػػو عمػػى صػػكرة ًدٍحيىػػة

, كأهػػة حػػةلتيـ  (4)
فحيناػػذ يهكػػف  ؛ , كاآلدهيػػكف إنهػػة يتهثمػػكف كػػذلؾ بعػػد السػػمكؾ األصػػمية فيػػي الركحيػػة

 . (5)(هة الهبلاكة فيذه حةلتيـ األصمية, كأ هنيـ ذلؾ
فػػإف حػػد هػػة ينتيػػي إليػػو عمػػـ الهبلاكػػة كهيهػػة بميػػكا فهػػة هػػنيـ إال كلػػو هقػػةـ هعمػػـك )

 . (6)(كال يتجةكزكنية ةفيجدكف أهر المَّو عندى ؛ سدرة الهنتيى
كقػػد كردت أدلػػة كثيػػرة تػػدؿ عمػػى كثػػرة عػػددىـ جػػدان ؛ كهػػة فػػي كرد قصػػة اإلسػػراء 

ػػٍبعكف ؛ إف البيػػت الهعهػػكر بحيػػةؿ البيػػت » كذكػػر البيػػت الهعهػػكر : يدخمػػو كػػؿ يػػـك سى

                                                 

 . (ُٕٗ/ُ)الهرجع نفسو ,  (ُ)
أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , هكقكفةن عمى سي دنة عبداهلل بف هسػعكد رفػي اهلل عنػو , كتػةب تفسػير  (ِ)

, كاإلهةـ هسمـ فػي صػحيحو , عػف سػيدتنة (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ)القرآف الكريـ , كتةب تفسير القرآف , بةب 
كىػؿ رأل النبػي صػمى اهلل (   ڑ ک ک ک )عةاشة رفي اهلل عنية هرفكعػةن , بػةب هعنػى قػكؿ اهلل عػزَّ كجػؿ : 

 ( .ُٕٕ)ِٕٖعميو كسمـ ربو ليمة اإلسراء , برقـ )
هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب الهنةقب , بةب عبلهةت النُّبكَّة في اإلسبلـ , برقـ  (ّ)
هةـ هسمـ في صحيحو , كتةب ففةاؿ الصحةبة رفي اهلل تعةلى عنيـ , بةب هف ففؿ أـ سمهة ( , كاإلّّْٔ)

 ( كبلىهة عف سيدتنة أـ الهؤهنيف أـ سمهة رفي اهلل عنية .ُِْٓ)ََُأـ الهؤهنيف رفي اهلل عنية , برقـ )
 ( .ُسكرة فةطر , اآلية رقـ ) (ْ)
 هرجع سةبؽ . (,َُِ/ِ)تثبيت الفؤاد ,  (ٓ)
 . (ِْْ/ُ)الهرجع نفسو ,  (ٔ)
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مىػػؾ إف فيػػو أك » : فػػي بعػػض األحةديػػث (1)«ال يعػػكدكف إليػػو إلػػى يػػـك القيةهػػة,  ألػػؼ هى
ٍقػػتى السػػحر  السَّػػبلـيدخمػػو ًجٍبريػػؿ عميػػو , عنػػده عػػيف هػػةء  ينػػتفض فيطيػػر , كػػؿ لىٍيمػػة كى

ػػٍبعكف ألػػؼ نقطػػة , فيػػـ الػػذيف يػػدخمكف  فيخمػػؽ اهلل هػػف كػػؿ نقطػػة همكػػةن  ؛ هػػف جنةحػػو سى
 . (3)((2)«البيت الهعهكر, ال يعكدكف إليو إلى يـك القيةهة

 
 الجن :

يف الذيف خةطبيـ اهلل تعةلى في كثير قمى ىـ أحد الثَّ كىـ هف جهمة الهكمفيف ؛ إذ 
س بحسب طةعتيـ هلل تعةلى إلنهف اآليةت القرآنية ؛ فيتنعهكف كيتعذبكف كة

هةكهعصيتيـ لو ؛ قةؿ   «ان رسكؿ اهللهحهَّدأشيد أف »كهعنى شي  العيدركس : ) العبلَّ
: أعمـ عمـ اليقيف , كأتحقؽ كأعتقد أف اهلل أرسؿ النبي األهي العربي القرشي  أم

س , كأيده نإلإلى كةفة الجف كا سمـان صمى اهلل عميو كعمى آلو ك هحهَّداليةشهي 
  . (4)(فيهة أخبر بوطةعتو فيهة أهره بو كنيى عنو , كتصديقو  بةلكحي , كألـز الخمؽى 

 الجنَّةكقد اختمؼ العمهةء في حكـ الجف يـك القيةهة ؛ ىؿ يدخؿ هحسنيـ 
 س أـ يختمفكف عنيـ في ذلؾ .ألنَّ هثؿ ا النَّةركهسيايـ 

 كحةصؿ الخبلؼ أف في الهسألة ثبلثة أقكاؿ :
ؿالقكؿ   ككنكا ترابةن : ثـ يقةؿ ليـ ,  النَّةرأنو ال ثكاب ليـ إال النجةة هف :  األكَّ
كىك قكؿ أبي حنيفة , كحكةه سفيةف الثكرم عف الميث بف أبي سميـ , ؛ هثؿ البيةاـ 

 كىك ركاية عف هجةىد , كبو قةؿ الحسف البصرم . 

                                                 

بف جرير بف يزيد بف  هحهَّد: , لئلهةـ  جةهع البيةف في تأكيؿ القرآفأخرجو اإلهةـ الطبرم في تفسيره ,  (ُ)
( , ّْٔ/ُٕ, ) شةكر هحهَّد: أحهد , تحقيؽ  ىػ(َُّ:  , أبك جعفر الطبرم )ت كثير بف اةلب اآلهمي

 ( .ـ َََِ -ىػ  َُِْ, ) ُ, ط لنةشر: هؤسسة الرسةلةا
هة بنحكه ابف أبي حةتـ في تفسيره , عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو هرفكعةن , برقـ  (ِ) ذكره العبلَّ
هحهَّد بف إدريس بف عبد الرحهف بف  هحهَّد: أبك , لمعبلهة  تفسير القرآف العظيـ البف أبي حةتـ( , ُّٕٖٔ)

: هكتبة  النةشر,  الطيب هحهَّد: أسعد , تحقيؽ  ىػ(ِّٕ:  الرازم ابف أبي حةتـ )ت الحنظمي الهنذر التهيهي
 . الههمكة العربية السعكدية ق( ,ُُْٗ, ) ّ, طنزار هصطفى البةز 

 . (ّٕ/ِ)تثبيت الفؤاد ,  (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّٓالفكز كالبشرل , ص) (ْ)
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عمى خبلؼ في حةليـ  الجنَّةأنيـ يثةبكف عمى الطةعة بدخكؿ  : الثَّةنيالػقىػكؿي 
ليو ذىب األاهة , كىك قكؿ ابف عبةس كالفحةؾ كعهر بف عبدالعزيز  ؛فيية  كا 

 .كىك قكؿ أكثر الهفسريف , ثبلثة هةلؾ كالشةفعي كأحهد كأصحةبيـ كرجحو القرطبيال
في بعض  الحدَّادي اإلهةـ , كىك أحد قكلى التكقؼ في الهسألة  : الثَّةلثالػقىػكؿي 

؛ فةألففؿ التكقؼ في ذلؾ  الجنَّةٍد أدلة صريحة تدؿ دخكليـ كتبو ؛ إذ يرل أنو لـ ترً 
فدخكؿ أىؿ  كأهة أحكاؿ الجف في الدار اآلخراحتيةطةن , يقكؿ رحهو اهلل تعةلى : )

 . كىـ الهجرهكف هنيـ ؛ هنصكص عميو في القرآف النَّةرهنيـ  النَّةر
كلـ نقؼ هف حديثو  , الجنَّةد في القرآف أنيـ يدخمكف كأهة الهحسنكف هنيـ فمـ يرً 

حتى   فنرل التكقؼ فيو ىك األحكط , عمى هة يدؿ عمى ذلؾ السَّبلـك  الصَّبلةعميو 
 . (1)(الجنَّةصحيح في دخكليـ  يكجد دليؿ

كحةصؿ فقو ىذه الهسألة أف الجف : ) الشنقيطي في " األفكاء " قةؿ الشي 
جهةع اله السُّنَّةبداللة الكتةب ك  سمـفكف عمى لسةف نبينة صمى اهلل عميو ك هكمَّ  يف سمهكا 

ٹ ٹ )يف , كىك صريح قكلو تعةلى : سمهبإجهةع اله النَّةر, كأف كةفرىـ في 

ک ک ک گ گ گ گ ), كقكلو تعةلى :  (2)(ڤ ڤ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ), كقكلو تعةلى :   (3) (ڳ

 , إلى اير ذلؾ هف اآليةت .    (4)(ڀ
كهنشأ الخبلؼ االختبلؼ في فيـ اآليتيف  الجنَّةكأف هؤهنييـ اختمؼ في دخكليـ 

 الهذككرتيف . 
 . (5)مـ عند اهللكهة بينة كالع الجنَّةكالظةىر دخكليـ 

 , كىك القكؿ الثَّةلث الجنَّةدخكؿ هحسنيـ  الذم يراه البةحث كلعؿ القكؿ الراجح 
كقد استدؿ : ) الحدَّادكايرىة , كاهلل أعمـ , كقد قةؿ اإلهةـ  األدلَّة؛ لهة ذيكر هف 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّٕٗ/ُهكةتبةت اإلهةـ الحدَّاد , ) (ُ)
 ( .ُُٗرقـ )سكرة ىكد , اآلية  (ِ)
 ( .ٓٗ,  ْٗسكرة الشعراء , اآليتةف  رقـ ) (ّ)
 ( .ّٖسكرة األعراؼ , اآلية رقـ ) (ْ)
( , هرجع سةبؽ , كانظر ىػذه الهسػألة فػي هكقػع الشػي  َِْ/ٕأفكاء البيةف في إيفةح القرآف بةلقرآف , ) (ٓ)

 تفسير اإلهةـ ابف كثير , الفةادة الثَّةنية .عبداهلل الزقيؿ عمى الشبكة العنكبكتية , تحت عنكاف : فكااد هنتقةة هف 
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ف الجف هؤهنكىـ يدخمكف أ  (ہ ھ ھ ھ ھ ے):  بعفيـ بقكلو تعةلى
: إنيـ ال يركف  التي خمؽ هنية إبميس قةؿ العمهةء النَّةرمقكا هف , كلهة كةنكا خي  الجنَّة

, بؿ  (1)(, كلـ يىرد ذلؾ في صريح األخبةر كصحيح األحةديث الكاردة اهلل تعةلى
كأهة الرؤية هلل : ) األدلَّةلو فيو التصريح بيذا الرأم ؛ فقةؿ جةهعةن بيف  الثَّةنيالقكؿ 

 أـ ال الجنَّة: ىؿ يدخمكف  ي الجففةعمـ أنو قد كقع خبلؼ في هؤهنً  الجنَّةتعةلى في 
ككقع  , الجنَّة؟ كأحسب أنو لـ يكجد دليؿ صحيح خةص بيـ في دخكؿ هؤهنييـ 

 . بعدـ الدخكؿية القةاؿ سمهحتجةج بعهكهةت لـ ياال
 الجنَّةأف الهؤهنيف هنيـ يدخمكف  -كالعمـ عند اهلل عز كجؿ  -كالذم يظير لي 

 . (2)(كيركف الرب فيية إف شةء اهلل تعةلى
 ال ثكابى : ؟ فقيؿ  اختمفكا في أف الجف ىؿ ليـ ثكاب أـ الكقةؿ اإلهةـ الرازم : )

, كاحتجكا عمى صحة  هثؿ البيةاـ ترابةن ككنكا : , ثـ يقةؿ ليـ  النَّةرليـ إال النجةة هف 
,  كىك قكؿ أبي حنيفة,    (3)(ڍ ڌ ڌ ڎ):  ىذا الهذىب بقكلو تعةلى

فيستحقكف الثكاب عمى الطةعة كالعقةب عمى  ؛ أنيـ في حكـ بني آدـ : كالصحيح
, كجرت بينو كبيف أبي حنيفة في  , كىذا القكؿ قكؿ ابف أبي ليمى كهةلؾ الهعصية

, كالدليؿ عمى  كيأكمكف كيشربكف الجنَّةيدخمكف : , قةؿ الفحةؾ  هنةظرةىذا البةب 
صحة ىذا القكؿ أف كؿ دليؿ عمى أف البشر يستحقكف الثكاب عمى الطةعة فيك 

 . (4)(, كالفرؽ بيف البةبيف بعيد جدان  بعينو قةاـ في حؽ الجف
هةكقةؿ  ف هسيء الجف أهة جهةع األا  كقد ثبت بنص القرآف ك ـ : )ابف القي   العبلَّ

بففؿ اهلل بهة كةنكا  الجنَّةفهحسنيـ في ؛ بعدؿ اهلل كبهة كةنكا يكسبكف  النَّةرفي 
 ؛ كال يركنيـ الجنَّةىؿ أيراىـ ؛  الجنَّةنيـ يككنكف في ربض إ : لكف قيؿ, يعهمكف 

عمـ اال يي  كهثؿ ىذا ال , كهة كةنكا في الدنية يركف بني آدـ هف حيث ال يركنيـ
                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ُٖٓ/ِ)تثبيت الفؤاد ,  (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُُالنفةاس العمكية , ص)  (ِ)
 ( .ُّسكرة األحقةؼ , اآلية رقـ)  (ّ)
بف عهر بف الحسف بف الحسيف التيهي الرازم  هحهَّدعبداهلل  يأبأك التفسير الكبير , لئلهةـ  هفةتيح الييب  (ْ)

لنةشر: دار إحيةء اىػ( , َُِْ, ) ّ( , طِٖ/ِٗ, ) ىػ(َٔٔ: ت الرازم خطيب الرم ) الد يفالهمقب بفخر 
 , لبنةف . بيركت ,التراث العربي 
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الَّ , فإف ثبتت حجة يجب اتبةعية ؛ طع الحجة عنده بتكقيؼ تنق فيك ههة يحكى  كا 
 . (1)(كاهلل أعمـ, صحتو هكقكفة عمى الدليؿ , ك ليعمـ 
















       
  

                                                 

بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك  هحهَّد ابف القيـ : , لمعبلهة هفتةح دار السعةدة كهنشكر كالية العمـ كاإلرادة  (ُ)
 , لبنةف . بيركت ,النةشر : دار الكتب العمهية ( , ّٗ/ُ, ) عبداهلل
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 : آراؤىم في اإليمان باليوم اآلخر وما ورد فيو : الثَّانيالمطمب 
 ؛أف يؤهف بية  سمـهة كرد عف يـك القيةهة كاآلخرة هف أىكاؿ ينبيي عمى كؿ ه

حسب هة كردت في اآليةت كاألحةديث , كيًكؿ تصكرىىة هلل تعةلى ؛ يقكؿ اإلهةـ 
,  , كال حةجة فيية إلى تأكيؿ شيء ر عمى ظةىرىةهى كأهكر اآلخرة كمية تي : ) الحدَّاد

أحةديث عند ذلؾ عمى هعنى  فإف كةف كردت ؛ كاحتيج إليو إال إف كةف حديثةن كاحدان 
 . (1)(ية عند أىؿ العمـ ال تؤكؿألنَّ  ؛ السَّهعيَّةتف األهكر , كيجعؿ هيترؾ 
 فمػك قػةؿ قةاػؿ ؛ ال ينبيي أف تقػةس أهػكر اآلخػرة عمػى أهػكر الػدنيةكقةؿ أيفةن : ) 

: أال تػرل أف نخمػة الػدنية  فيقػةؿ لػو !؟ , تثهػر ثهػران يؤكػؿ : كيؼ تككف نخمػة هػف لؤلػؤ
, كالػػذم أخػػرج الثهػػر هػػف ىػػذه  ىػػذه, فتمػػؾ أحػػرل بػػةلثهر هػػف  تػػأتي بثهػػر يؤكػػؿ خشػػبة

,  , كال يبخػؿ عمػى نفسػو بةلتصػديؽ ؽ كال عميػوسػةف يصػد  نإل, كلكػف ا يخرجو هف تمػؾ
 , , ثػػػػـ هػػػػة اسػػػػتطةع هػػػػف النكافػػػػؿ , ثػػػػـ فعػػػػؿ الكاجبػػػػةت الن بتػػػػرؾ الهحرهػػػػةتكيبتػػػػدئ أكَّ 

, كاجتنةب هة يقدر عمػى  , كاجتنةب الهحرهةت كالطريؽ في ىذا الزهةف فعؿ الكاجبةت
نهة قىصيرت أعهةر أهة  تركو هف الشيكات , كقىػؿَّ  سػمـصمَّى اهلل عميػو كآلػو ك  هحهَّد, كا 

؛ هػػػة يتهتعػػػكف بػػػػو هػػػف الػػػػدنية هػػػأكبلن كهمبسػػػػةن كنحػػػك ذلػػػػؾ بةلنسػػػبة إلػػػػى األهػػػـ السػػػػةلفة 
 . (2)(ليستكفكا نصيبيـ في اآلخرة كةهبلن 

 عف أىكاؿ البرزخ كالقيةهة ؛ فيقكؿ : الحدَّادكفي ديكانو يحدثنة اإلهةـ 
 قبػػػر هنػػػو إلػػػى ر ال بػػػدَّ فقػػػد دنػػػة سػػػفى  
        بو رى ككػػػػـ كيػػػػ فيػػػػو كػػػػـ ىػػػػكؿو  كهكقػػػػؼو  

 هعػػػػػةطري  الهػػػػػةءً  طيػػػػػكري  كفيػػػػػو حػػػػػكضه 
 

ػػػػػد) سػػػػػؿ ( خػػػػػةتـً هحهَّ  الكػػػػػراـ كهػػػػػف الرُّ
 

 أتػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػف اهلل بةآليػػػػػػػػػػػةت كالسػػػػػػػػػػػكرً  
 كههػػػػػػػػػػػدكد عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػقرً  كفيػػػػػػػػػػػو كزفه 

 

 هفػػرً  السػػةدات هػػفٍ  لمهصػػطفى سػػيدً 
 (3)رً أتػػػػػػػػى هػػػػػػػػف اهلل بةآليػػػػػػػػةت كالسػػػػػػػػك 

 

أف يػػػؤهف بكػػػؿ هػػػة كرد عػػػف اآلخػػػرة ؛ إجهػػػةالن فػػػي  سػػػمـفمػػػذا يجػػػب عمػػػى كػػػؿ ه  
ػػؿ كتفصػػػيبلن فػػػي الهفصػػػؿ , كيسػػػتعد لػػذلؾ اليػػػـك أتػػػـ االسػػػتعداد ؛ يقػػػكؿ  هػػػةالهجهى  العبلَّ

صػمى اهلل عميػو كعمػى  هحهَّػدكنؤهف بهة جةء عػف النبػي : )شي  بف عبداهلل العيدركس 
بػػػػةليـك اآلخػػػػر ؛ كالهػػػػراد بػػػػو يػػػػـك القيةهػػػػة ؛ كذلػػػػؾ بعػػػػث األجسػػػػةد كاألركاح  سػػػػمـآلػػػػو ك 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (َّٗ/ُ)تثبيت الفؤاد ,  (ُ)
 . (ِٖ/ُص)الهصدر نفسو ,  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِْالدر الهنظـك , ص) (ّ)



261 

 

أكؿ هنػزؿ هػف  أفَّ , ك  النَّػةرك  الجنَّػةكحشرىة إلى الهكقؼ ؛ لمحسةب كالهيزاف كالصػراط ك 
نػةء هنةزؿ اآلخرة القبر , كهة فيو هف السؤاؿ كالفتنة كالنعػيـ كالعػذاب , ثػـ البعػث بعػد ف

, ثػـ  النَّػةرأك  الجنَّػة ؛ ثػـ الصػراط , ثػـ الحػكض , ثػـ الػدارالخمؽ كميـ , ثػـ الػكزف , 
 . (1)الرؤية لؤلبرار في دار القرار , كالشفةعة بأنكاعية , كاإليهةف بجهيع ذلؾ كاجب(

 سػمـصػمى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك  هحهَّػدكنؤهف بهة جةء عػف النبػي كيقكؿ أيفةن : )
؛ كذلػػؾ بعػػث األجسػػةد كاألركاح كحشػػرىة إلػػى  كالهػػراد بػػو يػػـك القيةهػػة؛ بػػةليـك اآلخػػر 

أكؿ هنزؿ هػف هنػةزؿ اآلخػرة  فَّ أ, ك  النَّةرك  الجنَّةلمحسةب كالهيزاف كالصراط ك ؛ الهكقؼ 
,  , ثـ البعث بعد فنػةء الخمػؽ كميػـ كالعذابكهة فيو هف السؤاؿ كالفتنة كالنعيـ , القبر 

, ثػـ الرؤيػة لؤلبػرار  النَّػةرأك  الجنَّػة ؛ , ثػـ الػدار لحػكض, ثػـ ا , ثـ الصػراط ثـ الكزف
 . (2)(, كاإليهةف بجهيع ذلؾ كاجب كالشفةعة بأنكاعية, في دار القرار 
هػػةكيقػػكؿ   ؛ كىػػك يػػـك القيةهػػة ؛ بػػةليـك اآلخػػر فةهػػكاإلي: ) ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف  العبلَّ

 , كالهيػزاف , كالصػراط كالهحةسػبة,  , كالهجػةزاة : الحشر , كبهة فيو هف : بكجكده أم
 . (3)(, كاير ذلؾ ههة ىنةلؾ النَّةرك  الجنَّة, كدخكؿ 

آؿ بػػػةعمكم آراءىػػػـ  السَّػػػةدةكسػػػيعرض البةحػػػث تمػػػؾ األحػػػكاؿ , نػػػةقبلن عػػػف عمهػػػةء 
 الجهةعة إف شةء اهلل تعةلى :ك  السُّنَّةكتكجيةتيـ الهطةبقة لهذىب أىؿ 

 
 الروح والقبر نعيمو وعذابو :

آؿ بةعمكم في إثبةتية , كىنة  السَّةدةكقد تقدـ في الهطةلب السةبقة ذكر هنيج  
 سيبيف البةحث آراءىـ كهة ذكركه في ذلؾ بةختصةر .

 : (4)الحدَّادقةؿ اإلهةـ 
 يػػػػػػػػػػػػػػةألعجػػػػػػػػػػػػػػب لمػػػػػػػػػػػػػػدنية كطةلبً  يإنػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كاألهػػػػػػػؿي  اإلهيػػػػػػةؿي  هي طػػػػػػةؿ الهػػػػػػدل اػػػػػػػرَّ  
فٍ  كؿً يفبػػػػػػػػػػةله لػػػػػػػػػػيسى  فػػػػػػػػػػؿو ةكا   عنػػػػػػػػػػو كا 

 
 بيػػػػػػػة الحيػػػػػػػؿي  ةتػػػػػػػى تعيػػػػػػػأ إلػػػػػػػى القبػػػػػػػكرً  

 
                                                 

 ( .ٕٓالفكز كالبشرل ص) (ُ)
 نفسية ., الصفحة  الهرجع نفسو (ِ)
شػػرح الهنظكهػػة الفريػػدة الػػكجيزة الهفيػػدة , فػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػة لمعبلهػػة عبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل ًبٍمفًقٍيػػو ,  (ّ)
 ( , بتصرؼ يسير .َّّ/ُ)

  ( , هرجع سةبؽ .ِْٖديكاف اإلهةـ الحدَّاد , ص) (ْ)
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 وً قمتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػلني  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػةسو  وً لرحمتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػةسو 
 

 افمػػػػػػػكا يػػػػػػػـٍ لػػػػػػػى عػػػػػػػف رب  األي  لمهجػػػػػػػرهيفى  
 تفو ًفػػػػػػػ ككػػػػػػػـٍ  ىػػػػػػػكؿو  ككػػػػػػػـٍ  لسػػػػػػػؤاؿي افييػػػػػػة  

 
ػػػػػػ فييػػػػػػة العػػػػػػذابي   ػػػػػػ وً فػػػػػػى دينًػػػػػػ فٍ لهى  ؿي دخى

هف حيف خركجو هف بطف أهو بهراحؿ ال نيةية ال لية ؛ فهف عيشو  اإلنسةفيهر  
هة كانتقةلو إلى عةلـ البزخ الذم إ في ىذه الدنية الفةنية , ثـ استيفةء الركح هف جسده

ره ثو كنشٍ ر النيراف كالعيةذ بةهلل تعةلى , ثـ بعٍ أك حفرة هف حفى  الجنَّةركفة هف ريةض 
ره بجسده كركحو إلى جنة أك نةر , كأقربي هنزؿ لو بعد الدنية ىك القبر كالبرزخ كحشٍ 

البرزخ  إف ثـأيفةن : ) الحدَّاديقكؿ اإلهةـ الذم اليمبة كالظيكر فيو لمركح ال لمجسد ؛ 
اليمبة فيو  كنو هكطفه , كل كىك بةآلخرة أشبو بؿ ىك هنية , هنزؿ بيف الدنية كاآلخرة

, كاح ر , كاألجسةـ فيو تةبعة كهندرجة في األ ؤلهكر الركحةنيةركاح كلكالظيكر لؤل
فيهة ىي فيو هف نعيـ كسركر, أك عذاب  ؛ كىي أعني األجسةـ هشةركة لؤلركاح

 . كاهـك
,  , ال يبقػى هنيػة إال عجػب الػذنب , كأهة األجسػةـ فتبمػى كتتبلشػى كاألركاح بةقية

 . (1)(كهة كرد في الحديث ؛ ب الخمؽ عند البعثكهنو يركَّ 
نو في الرحـ , إذ ينف  الهمؾ الركح فيو بأهر اهلل أثنةء تككَّ  اإلنسةفكالركح تخةلط 

عزَّ كجؿَّ كحينية تبلـز الجسد إلى حيف أخذىة هنو كانتقةلية لعةلهية الهستحؽ لية ؛ 
هة إلى عذاب كجحيـ ؛ ثـ ال تمبث أف تعكد هرة أخرل ل مجسد فإهة إلى راحة كنعيـ كا 

 يـك القيةهة ؛ فبل تفةرقو كال يفراقية إلى هة ال نيةية .
إذف فةلركح تبقى ليس تفنى لؤلبد , كهستقر الجسـ الهةدم في القبر ثـ إلى 
تبلشو كفنةء , كلكف إلى أيف تذىب الركح هدة هة بيف فنةء الجسـ عكده ؟ كىؿ يبقى 

جسد , كقةلكا أيفةن : إف ركح لية اتصةؿ بةلجسد ؟ قةؿ العمهةء : يبقى اتصةؿ لية بةل
 . كأركاح الشيداء في نعيـ أعمىالهؤهف تتنعـ كتستقر في عمييف , بؿ 

هةيقكؿ    خبلؼ في بقةء النفس كالركح بعد  كال: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
كح كري  , بقةؤىة أيفةن : السةعة فةألظير  ةـيد قف بعي ا  , ك  الهكت إلى قيةـ السةعة

,  السَّبلـ, كلذلؾ يسهع  , كلية اتصةؿ بجسده في قبره هكتو في عمييفالهؤهف بعد 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ٔٔص)سبيؿ االد كةر ,  (ُ)
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 , فإف صح فمعؿ لية اتصةالن  (1): أنية في بار زهـز ككرد في أثر , كيفيـ الكبلـ
 . (2)(بعمييف

 – : أف أركاحيـ األخبةر الصحيحة كفيرفي اهلل عنو : ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
إلى  م, كتأك  الجنَّةتككف في أجكاؼ طير خفر, تسرح في  - الشيداءيعني : 

, تعمؼ  أف نسهةت الهؤهنيف تككف في طير بيض : ككرد,  قنةديؿ هعمَّقة بةلعرش
   . (3)(الجنَّةهف ثهر 

ة أركاح الكفةر كالهنةفقيف فقد كرد ىذا ركح الهؤهنيف كالشيداء كالصةلحيف , كأهَّ 
ى : برىكت : في بار كريية بحفرهكت تيسهَّ  كقيؿ, في سجيف  أنية في عذاب هقيـ

هةقةؿ  ؛ , كلعؿ لية  الكةفر فإنية في سجيف ركحكأهة : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 حفإف ص,  (4): أنية في بار برىكت بحفرهكت , كجةء في أثر بجسدىة اتصةالن 

 . (5)(يفسجب اتصةالن  فمعؿ لية أيفةن 
إلػػى عػػةلـ يسػػهى  اإلنسػػةفيتحػػكؿ هصػػير  جسػػدكبعػػد الهػػكت كانفسػػةخ الػػركح هػػف ال

 عةلـ البرزخ .
هف  ؛البرزخ : هة بيف الدنية كاآلخرة ك , في المية : الحةجز بيف الشيايف  كالبرزخ 

البىٍرزىخي : هة بيف كؿ شيايف , , ك ث , فهف هةت فقد دخؿ البرزخ كقت الهكت إلى البع
هة بيف الدنية كاآلخرة قبؿ الحشر كالبىٍرزىخي : , الشيايف كفي الصحةح : الحةجز بيف 

 . (6)هف كقت الهكت ًإلى البعث , فهف هةت فقد دخؿ البىٍرزىخ

                                                 

  تقدـ تخريجو . (ُ)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُالقصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , )شػػػرح  (ِ)

  ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
 , هرجع سةبؽ , بحذؼ . (ٔٔ, ص)سبيؿ االد كةر  (ّ)
 تقدـ تخريجو . (ْ)
ة عبػػػدالرحهف كةهمػػػة لمعبلهػػػ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ٓ)

 ( , هرجع سةبؽ .ِّّ/ًٕبٍمفًقٍيو , بحذؼ , كانظر فتح البةرم , )
, عة , جهعػػػةن , كتخريجػػػةن , كدراسػػػة أحةديػػػث حيػػػةة البػػػرزخ فػػػي الكتػػػب التسػػػهػػف رسػػػةلة دكتػػػكراة ؛ عنكانيػػػة :  (ٔ)

ػػدلمبةحػػث :  , بجةهعػػة أـ  الػػد يفكعمػػـك الحػػديث , بكميػػة أصػػكؿ  السُّػػنَّةقسػػـ  يػػدر بػػف هيػػدم بػػف حسػػف ,بػػف ح هحهَّ
 . درهةف اإلسبلهية , بجهيكرية السكداف
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 الحػدَّاد؛ قػةؿ اإلهػةـ نػة كقد كرد عف البرزخ كأىكالو أهكر كثيػرة صػعبة ليسػت بةليي  
 : (1)في ديكانو

   كالقبػػػػػػػػػػػػػػػػػر إهػػػػػػػػػػػػػػػػػة ركفػػػػػػػػػػػػػػػػػة نعيهػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 

الَّ  ـٍ نعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة جحيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كا 
 بييهػػػػػػػػػػػػػوٍ  ال تكػػػػػػػػػػػػػفٍ  ؾٍ فةعهػػػػػػػػػػػػػؿ لنفًسػػػػػػػػػػػػػ 

 
 تجػػػػػػػػػػرم كالتػػػػػػػػػػػدرم بعظػػػػػػػػػػـ االخطػػػػػػػػػػػةٍر  

   
 من تمك األىوال :و 

ر عف ذلؾ بفتنػة القبػر , كىػذا سةف حةؿ حمكلو في قبره , كالهعبَّ ئلنسؤاؿ الهمكيف ل
ككجػػب اعتقػػةده كاإليهػػةف بػػو , يقػػكؿ , ت عميػػو االحةديػػث الصػػريحة الصػػحيحة ههػػة دلَّػػ
هة فقػد ركم عػف أنػس  ؛ هنكران كنكيران كسؤاليهة حؽ كنؤهف أفَّ : ) شي  العيدركس العبلَّ

العبػد إذا كفػع »:  قػةؿ سػمـى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك رفي اهلل عنو أف رسػكؿ اهلل صػم
: هػة كنػت  لػو فال, فيقػك  في قبره كتكلى عنو أصحةبو أنو يسهع قرع نعػةليـ أتػةه همكػةف

ػػدتقػكؿ فػػي ىػذا الرجػػؿ  , فيقػػةؿ  أشػػيد أنػػو عبػداهلل كرسػػكلو : فأهػة الهػػؤهف فيقػكؿ ؟ هحهَّ
,  فيراىهة جهيعػةن ,  الجنَّةقد أبدلؾ اهلل بو هقعدان هف ؛  النَّةر: انظر إلى هقعدؾ هف  لو

 : ال دريػتى  , فيقػةؿ كنت أقكؿ هػة يقػكؿ النػةس؛ : ال أدرم  كأهة الكةفر كالهنةفؽ فيقكؿ
صػػيحة يسػػهعية يصػػيح ف ؛ رب بهطرقػػة هػػف حديػػد فػػربة بػػيف أذنيػػوػفػػ, ثػػـ يي  كال تميػػتى 

لػػكال أف ال تػػدافنكا لػػدعكت اهلل أف يسػػهعكـ »:  سػػمـكركل ه,  (2)«هػػف يميػػو ايػػر الثقمػػيف
 . (4)((3)«هف عذاب القبر

هةكقةؿ  كيجب اإليهةف أيفةن بفتنة هنكىر ك نكير : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
الحيةة هة يفيـ بو رد عميو هف فيي  ؛قع هنية لمعبد الكا« كالسؤاؿ»الهكت , « بعد»

ف كةف اريقةن كأكمتو الدكاب , فيسأ و عف بعض نالالخطةب , كيرد بو الجكاب كا 
ت الذيف آهنكا بةلقكؿ ثب  هف التكحيد , كعف نبيو , كهة دينو ؟ فيي  ؛العقةاد أك كمية 

 . (5)(اهلل هف يشةء ؿُّ فً الثةبت , كيي 
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .َِْالدر الهنظـك , ص) (ُ)
 تقدـ تخريجو .(   ِ)
 تقدـ تخريجو .(   ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٔٗص), الفكز كالبشرل  (ْ)

لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف كةهمػػػة ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ٓ)
 ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
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هنكر كاآلخر نكير , كقد الهيت في قبره اسـ أحدىهة  الفالهمكةف المذاف يسأك  
تًرد بعض التسةؤالت عنيهة : ىؿ ىهة اثنةف فقط أـ يتعدداف بتعدد األهكات ككثرتيـ 

شياةن  الحدَّاداؿ األهةـ سقد ك سةف ؟ إلنا الف, ككيؼ تككف ىياتيهة , كبأم لية يسآ
كذلؾ , أهة سؤاؿ الهمكيف فيك صدؽ كحؽ ال شؾ فيو ) : فأجةبهف تمؾ األسامة ؛ 

, كقد كرد في بعض هة سألتـ عنو  حتةج إليو بعد اليقيف بككف السؤاؿ حقةن يي  كمو ال
, كقد نقؿ الحةفظ السيكطي  كالهعتهد ىك اإليهةف بسؤاؿ الهمكيف فقط, آثةر فعيفة 

: )شرح الصدكر في أحكاؿ أىؿ القبكر( هف ذلؾ هة فيو  رحهو اهلل تعةلى في كتةبو
 . (1)(كفةية فراجعكا ذلؾ إف أردتهكه

هةكقةؿ   :  , كقيؿ شخصةف فقط رينکهنکر ك : )ك  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
ؿ, كأهة عمى  فعند كثرة األهكات يبعث إلى كؿ هيت اثنةف ؛ يتعدداف : فيخمؽ  األكَّ

 , كاهلل أعمـ ى الهتفرقيف في أقطةر األرض في آف كاحداهلل ليهة قكة عمى سؤاؿ الهكتى 
, في أحسف  فيأتيةنو بأحسف صكرة كأهة الهؤهف , لمكةفر:  قيؿ ؛ مقةخ. كىهة ىةابل ال

  . (2)(ىياة
كعف صفة السؤاؿ ككيؼ يككف جكاب الهؤهف هف الفةسؽ كالكةفر يقكؿ اإلهةـ 

,  التراب قميبلن قميبلن برفؽ -يعني : الهيت  –صب عميو كيي رفي اهلل عنو : ) الحدَّاد
,  يتمكف القرآف ؛ الحةفركف سةعةفإذا سيك م عميو التراب فينبيي أف يهكث عنده 

: أم  ؛ فإنو حيناذ يسأؿ كهة في الحديث ؛ , كيدعكف لو بةلتثبيت كيستيفركف لمهيت
الهيت بعدهة يدفف عمى  فال, المذاف ىهة فتةنة القبر, يسأ : هنكر كنكير يسألو الهمكةف
 ؟ ؟ كهة دينؾ كهف نبيؾ األثر: هف ربؾ

كهف أزااو اهلل  , نبيي هحهَّد, ك  , كاإلسبلـي ديني : اهللي ربي فهف ثبَّتو اهللي قةؿ
هف الشؾ كالزيغ كاإلفةعة ألهر اهلل  ؛ عمى كفؽ هة كةف عميو في الدنية حةر كتردد

                                                 

 , هرجع سةبؽ .  (ّٖص)النفةاس العمكية ,  (ُ)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ِ)

 ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
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 ؛ كهة كرد في األحةديث الصحيحة ؛ , ىةه ال أدرم : ىةه فيقكؿ ؛ كارتكةب هحةرهو
 . (1), كيهؤل عميو عذابةن  , كيفيؽ عميو قبره فعند ذلؾ يفربةنو

رانو كأهة الهؤهف الهثبت الهستقيـ عمى اإليهةف كالطةعة في حيةتو فإنيهة يبش  
هف  ة ؛, كتحيط بو أعهةلو الصةلح , كيهؤل عميو نكران كنعيهةن  ع لو في قبرهكيكسَّ 

, كذكر اهلل تعةلى فيدفعف عنو هة يقصده  , كقراءة القرآف كالصدقة كالصيةـ الصَّبلة
 . (2)(هف الهخةكؼ كألىكاؿ

سػػؤاؿ الهمكػػيف كفتنتيهػػة شػػةهؿ لكػػؿ أحػػد هػػةت كبػػأم ىياػػة كػػةف , لكػػف حكهػػة اهلل ك 
تعةلى كففمو الكاسع اقتفى استثنةء بعض الحةالت حسب هة كرد هف أدلة خةصػة ؛ 

هةلهزيد ففميـ كهكةنتيـ عنده تعةلى ؛ قةؿ  : )كقكلػو فػي الحػديث  ًبٍمفًقٍيػوعبػداهلل  العبلَّ
يقتفػػػي اختصػػػةص الهسػػػألة بػػػةلهقبكر ,  (3)«فػػػي قبػػػره إف العبػػػد الهيػػػت إذا كفػػػع»: 

كالظػػةىر العهػػـك لميريػػؽ كالحريػػؽ كأكيػػؿ السػػبةع كايػػرىـ , كالحػػديث كرد عمػػى اليةلػػب 
كال هفيـك لو , نعـ ؛ ييستثنى هف ذلؾ الشييد كالهرابط كهبلـز )تبػةرؾ الهمػؾ( كػؿ ليمػة 

ةعكف أك في زهنػو صػةبران , كالهيت بةلبطف , كهيت ليمة الجهعة كيكهية , كالهيت بةلط
 . (4)هحتسبةن ؛ فإف ىؤالء ال ييسألكف(

 السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  األنبيةءكقد استثني هف ذلؾ أجسةد : ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
گ ):  قةؿ اهلل تعةلى ؛ , ككذلؾ الشيداء في سبيؿ اهلل فإنيـ أحيةء في قبكرىـ ؛

 . (6) ( (5)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
                                                 

بةب في الهسألة في القبر كعذاب القبر , عف سي دنة  أخرجو اإلهةـ أبك داككد في سننو , كتةب السُّنَّة , (ُ)
ىك في الصحيح ( , قةؿ اإلهةـ الييثهي في هجهع الزكااد : )ّْٕٓالبراء بف عةزب رفي اهلل عنو , برقـ )

: أبك الحسف نكر , لئلهةـ  هجهع الزكااد كهنبع الفكااد( , , كرجةلو رجةؿ الصحيح ركاه أحهد,  كايره بةختصةر
: هكتبة  النةشر,  القدسي الد يف: حسةـ , تحقيؽ  ىػ(َٕٖ:  ف أبي بكر بف سميهةف الييثهي )تمي بع الد يف

 , هصر . القةىرة ( ,ـ ُْٗٗىػ,  ُُْْ),  القدسي
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٔسبيؿ االد كةر , ص) (ِ)
عػذاب القبػر , بػرقـ هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهػةـ البخػةرم فػي صػحيحو , كتػةب الجنػةاز , بػةب هػة جػةء فػي  (ّ)
( , كاإلهةـ هسمـ في صػحيحو , كتػةب الجنَّػة كصػفة نعيهيػة كأىميػة , بػةب عػرض هقعػد الهيػت هػف الجنَّػة ُّْٕ)

 ( , كبلىهة عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو .َِٕٖ)َٕكالنَّةر , برقـ )
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
 ( .ُٗٔية رقـ )سكرة آؿ عهراف , اآل (ٓ)
 , هرجع سةبؽ . (ٔٔص)سبيؿ االد كةر ,  (ٔ)
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هةكقةؿ  : استثنةء جهةعة ال  كقد كرد في األحةديث: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, أك  الجهعة تي, كه , كالهبطكف , كالهرابط , كالشييد يؽ, كالصد   كةلنبي ؛ سألكفيي 

, كهبلـز قراءة  هحتسبةن  , صةبران  , أك في زهةنو بةلطةعكف يتكاله , ليمة الجهعة
ٱ  ٻ  ٻ  چ قرأ , كهف  : سكرة السجدة , كألحؽ بو بعفيـ تبةرؾ الهمؾ في كؿ ليمة

,  كجـز بعفيـ بةستثنةء اير الهكمؼ , لحديث كرد بذلؾ؛ في هرفو  (1)چٻ
 . (2)(, كاهلل أعمـ كأف الجف يسألكف , , كأبمو , كهجنكف هف صبي

هةكقد خصص بعفيـ سؤاؿ القبر كفتنتو بيذه األهة دكف ايرىة ؛ قةؿ   العبلَّ
إذ لـ يكشؼ اهلل أحكاليـ قبؿ  ؛ : كالسؤاؿ خةص بيذه األهة قيؿ: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 

 . (3)(ليـ ان ر إلى هة بعد الهكت كالدفف ستر أخَّ , ف کةألهـ قبميـ ي كال ايرهحهكت بك ال
هةكقةؿ  أف السؤاؿ هختص  الت رهذم: )كجـز ابف عبدالبر ك  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

 . (4)بيذه األهة , كذىب ابف القيـ إلى أف كؿ نبي هع أهتو كذلؾ(
هةكقد أشةر إلى ىذه الهسألة  إبراىيـ المقةني في شرحو الكبير عمى هنظكهة  العبلَّ

فقةؿ : )فإف قمت : فيؿ يختص السؤاؿ بيذه األهة ؟ قمت : تردد  «جكىرة التكحيد»
 «نكادر األصكؿ»في  الت رهذمفيو النةس ؛ كالذم قةلو ابف عبدالبر كأبك عبداهلل 

تأتييـ بةلرسةلة ( ثـ  الرُّسؿاألهـ قبمنة كةنت  ألفَّ  ؛االختصةص بيذه األهة خةصة 
إف »ص السؤاؿ بيذه االهة حديث : ؿ ابف عبدالبر : كيدؿ الختصةةقةؿ : )قمت : ق

                                                 

 ( .ُسكرة اإلخبلص , اآلية رقـ ) (ُ)
( , فػػػهف الهجهكعػػػة الكةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ِ)

يراجػع كتػةب : إثبػةت عػذاب القبػر ,  , كلبلطبلع عمى األحةديث الدالػة عمػى هػف يكػكف آهنػةن هػف فتنػة القبػر ًبٍمفًقٍيو
ػد شػرؼ القفػةة , ص)ْٖٓلئلهةـ أبي بكر أحهػد بػف الحسػيف البييقػي )ت :  ( , ّٗىػػ( , تحقيػؽ الػدكتكر : هحهَّ

ـ( , عهػػةف , األردف , ككتػػةب عػػذاب القبػػر كنعيهػػو كعظػػة الهػػكت , ُّٖٗ-قَُّْ, ) ُط : دار الفرقػػةف , ط
ػػػ ىػػػػ( , ُٕٔد بػػػف أحهػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف فػػػرح األنصػػػةرم القرطبػػػي )ت : لئلهػػػةـ شػػػهس الػػػد يف أبػػػي عبػػػداهلل هحهَّ

( , هػػػػف دكف ذكػػػػر تحقيػػػػؽ أك دكر نشػػػػر , ككتػػػػةب عػػػػذاب القبػػػػر كنعيهػػػػو , لمشػػػػي  حسػػػػيف العكايشػػػػة , َُٕص)
 ـ( , الهكتبة اإلسبلهية , عهَّةف , األردف .ُّٖٗ-ىػَُْٔ, ) ٓ( , ط : ّّص)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُدة , )شػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػ (ّ)

 ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
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,  (2)«أكحي إلي أنكـ تفتنكف في قبكركـ»كحديث : ,  (1)«تبتمى في قبكرىةىذه األهة 
  .(4)ههنكع هنعةن بةتةن ال خفةء فيو( (3)«بي تيفتنكف كعني تيسألكف»كحديث : 

كقد يرد سؤاؿ هة الحكهػة هػف سػؤاؿ الهيػت فػي قبػره هػع أنػو سييسػأؿ يػـك القيةهػة ؟ 
فيقػػكؿ : )كحكهػػة السػػؤاؿ : إظيػػةر هػػة كنَّػػو العبػػةد هػػف  الحػػدَّاديجيبنػػة عػػف ذلػػؾ اإلهػػةـ 

يهػػػػػػةف كطةعػػػػػػة كعصػػػػػػيةف ؛ ليبػػػػػػةىي اهلل تعػػػػػػةلى بيػػػػػػـ هبلاكتػػػػػػو , كليففػػػػػػحكا  كفػػػػػػر كا 
   .(5)عندىـ(

مقيف الهيت حجتو عند دفنػو , كقػد كرد فػي ذلػؾ أحةديػث كههة ينبيي االعتنةء بو ت
هةكركايةت عدة ؛ قةؿ  : إف  فقػد قيػؿ ؛ كيندب تمقػيف الهيػت: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

فهػػة نصػػنع برجػػؿ قػػد  ؛ : اخػػرج بنػػة هػػف عنػػد ىػػذا ف قػػةؿ أحػػدىهة لصػػةحبوق ػػالهيػػت إذا لي 
 . (6)(قف حجتول

, كخةلفيـ طةافة هف  كالجهةعة السُّنَّةأىؿ  كقد قةؿ بنعيـ القبر كعذابو هعشري 
الهبتدعة ؛ كةلهعتزلة ؛ يقكؿ اإلهةـ أبك الحسف األشعرم رحهو اهلل تعةلى إهةـ 

 -كأنكرت الهعتزلة عذاب القبر األشةعرة رادان لشبو الهعتزلة كهف نحة نحكىـ : )
, كركم عف  هف كجكه كثيرة سمـكقد ركم عف النبي صمى اهلل عميو ك  - أعةذنة هنو

                                                 

 الجنَّػةكصفة نعيهية كأىمية , بةب عػرض هقعػد الهيػت هػف  الجنَّةفي صحيحو , كتةب  سمـأخرجو اإلهةـ ه (ُ)
 ( .ِٕٖٔ)ٕٔزيد بف ثةبت رفي اهلل عنو , برقـ ) سي دنة, عف  النَّةرأك 
أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب العمـ , بةب هف أجةب الفتية بإشةرة اليد أك الرأس , عف سيدتنة  (ِ)

( , كاإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو , كتػػػةب الهسػػػةجد ٖٔأسػػػهةء بنػػػت أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ رفػػػي اهلل عنيهػػػة , بػػػرقـ )
ػػػبلة , بػػػ ةب اسػػػتحبةب التعػػػكذ هػػػف التعػػػكذ هػػػف عػػػذاب القبػػػر , عػػػف سػػػيدتنة أـ الهػػػؤهنيف عةاشػػػة بنػػػت كهكافػػػع الصَّ

 ( .ْٖٓ)ُِّالصديؽ رفي اهلل عنيهة , برقـ )
 ( .َِٖٗٓأخرجو اإلهةـ أحهد في هسنده , هسند سيدتنة عةاشة رفي اهلل عنية , برقـ ) (ّ)
ػػد َُُْإبػػراىيـ المقػػةني )ت :  عهػػدة الهريػػد شػػرح جػػكىرة التكحيػػد , لمعبلهػػة برىػػةف الػػد يف (ْ) ىػػػ( , تحقيػػؽ هحهَّ

ػةف َُِٔ, ) ُ( , طُّٖٓ/ّيكسؼ إدريس بيةء احهد الخبليمػة , ) ـ( , دار النػكر الهبػيف لمنشػر كالتكزيػع , عهَّ
 , األردف .

 ( .ِّٕالهصدر نفسو , ص) (ٓ)
لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف كةهمػػػة ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ٔ)

ػد  ًبٍمفًقٍيو , بحذؼ , كانظر ليذه الهسألة بحثػةن هفيػدان بعنػكاف : تمقػيف الهيػت دراسػة حديثيػة فقييػة ؛ لمػدكتكريف : هحهَّ
هصمح الزعبي هف جةهعة أىؿ البيت كهحهَّد هحهكد طبلفحة هػف جةهعػة اليرهػكؾ , ككػةف ههػة اسػتنتجة فػي نيةيػة 

عميػو بػػيف الفقيػةء كالهحػػدثيف كأف تمقػيف الهيػػت هسػتحب ؛ لهسػػةعدتو عمػى تػػذكر البحػث أف تمقػػيف الهحتفػر هتفػػؽ 
هكةنية النسيةف كاالرتبةؾ .  الحجة ليكؿ الهكقؼ كا 
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 ؛ , كهة ركم عف أحد هنيـ أنو أنكره كنفةه كجحده أصحةبو رفي اهلل عنيـ أجهعيف
 . سمـهف أصحةب النبي صمى اهلل عميو ك  فكجب أف يككف إجهةعةن 

 , عف أبي صةلح : ثنة أبك هعةكية عف األعهش كركل أبك بكر بف أبي شيبة قةؿ
:  سمـاهلل صمى اهلل عميو ك : قةؿ رسكؿ  , قةؿ , عف أبي ىريرة رفي اهلل عنو

 . (2)((1)«تعكذكا بةهلل هف عذاب القبر»
ال فإف النعيـ كالعذاب لمهيت  كالقبر في هصطمح نعيـ القبر كعذابو أامبي , كا 

ف سيحؽ كحيرؽ كأكمتو السبةع ؛ قةؿ  هةركحةن كجسدان كا  :   ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
و ألنَّ ؛ ة في السؤاؿ ه, أفيؼ إلى القبر ک البرزخكالهراد بعذاب القبر ىك عذاب )

الَّ  اليةلب بر أك لـ يقبر قي  ؛ وب ی فكؿ هيت أراد اهلل تعذيبو نةلو هة أراد اهلل تعةل, كا 
 . (3) (حيكذرم في الر  كلك صمب أك ارؽ أك أكمتو الدكاب أك حرؽ حتى صةر رهةدان 

هةكيقكؿ ابنو  سكاء الهقبكر كايره , كلك عف ذلؾ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
كالتعبير بةلقبر خرج هخرج  ,, أك ذرتو الريةح  النَّةرقتو أكمتو السبةع , أك حرَّ 

 . (4)(اليةلب
   : آل باعموي عن عذاب القبر ونعيمو السَّادةومما ذكره عمماء 

هةيقكؿ  , كقػد  , ككذا نعيهػو كنؤهف بعذاب القبر أنو حؽ: ) شي  العيدركس العبلَّ
أنػػو كػػةف يسػػتعيذ هػػف عػػذاب  سػػمـعػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كعمػػى آلػػو ك  النَّقػػؿتػػكاتر 

 . (5)(القبر كفتنتو
هةكيقكؿ     : )كعذاب القبر أك نعيهو ههة يجب اعتقةده ,  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

, كدؿ عميو قكلو تعةلى :  السُّنَّةكقد أجهع سمؼ األهة عميو , كقةؿ بو جهيع عمهةء 

                                                 

أخرجو اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الجػف صػؼ نعيهيػة كأىميػة , بػةب عػرض هقعػد الهيػت هػف الجنَّػة  (ُ)
 ( .ِٕٖٔ)ٕٔ, برقـ ) أك النَّةر , عف سي دنة زيد بف ثةبت رفي اهلل عنو

 ( , هرجع سةبؽ .ِْٕاإلبةنة عف أصكؿ الديةنة , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٗالنفثةت الرحهةنية , ص) (ّ)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ْ)

 ًبٍمفًقٍيو , هرجع سةبؽ .
  , هرجع سةبؽ . (ٔٗص), الفكز كالبشرل  (ٓ)
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أم : في البرزخ ؛ بدليؿ قكلو تعةلى بعد ذلؾ  (1)(ں ں ڻ ڻ ڻ)
 . (2)((ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) اليـك :

كقد تكاترت األحةديث بعذاب القبر كنعيهو( ثـ قةؿ : )كبةلجهمة )كيقكؿ أيفةن : 
ف  فةألخبةر في عذاب القبر أك نعيهو صحيحة هتكاترة ؛ ال يصح عميية التكاطؤ , كا 

فمعنة اهلل عمى الهكذبيف , كال عدكاف إال عمى الظةلهيف  الد يفلـ يصح شيء هف أهر 
 . (3)سبؽ في عمـ اهلل رب العةلهيف( و فميس لو إال هةالن, كهف أراد اهلل تعةلى خذ

هةفي ىذه الهسألة ؛ قةؿ  السُّنَّةكقد خةلؼ الهعتزلة أىؿ  :  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
, كقةؿ  : التعذيب لمركح دكف البدف , كقةؿ بعفيـ عذاب القبر أكثر الهعتزلة كأنكرى )

فإذا عةدت إليو الركح يـك القيةهة ظير عميو األلـ ؛ ب ببل إعةدة ركح عذَّ : يي  بعفيـ
في  , كقد صحَّ  ثـ يخرج ال يحس بةأللـ إال بعد عكد إحسةسو إليو نجةن ب كهف يطعـي ؛ 

, كبهة أنو  (5)((4)دةدة الركح إلى الجسعةزب رفي اهلل عنيهة إع فبحديث البراء ا
الركح كالجسد ؛ كهة  صحَّ في الحديث عكدة الركح لمجسد فةلعذاب كالنعيـ لكؿ هف

كىك هة  , آؿ بةعمكم كايرىـ هف جهيكر عمهةء ىذه األهة السَّةدة اعتهده عمهةء
 .يرجحو البةحث ؛ ذلؾ لكثرة األدلة الهتظةفرة عميو 

 ككقكعو عميية اير أف تعمؽ نعيـ القبر أك عذابو بةألركاح: ) الحدَّادقةؿ اإلهةـ 
 الركح كالجسـ : أعني –هع أنيهة  , ككقكعو عميية أكثر كأظير هف تعمقو بةألجسةـ

 . يشتركةف في نعيـ القبر أكعذابو -
, كالحؽ فيية هة ذكرنةه هف اشتراؾ الركح كالجسد  كفي الهسألة إشكةؿ كاختبلؼ

 . (6)(في نعيـ القبر كعذابو إف شةء اهلل تعةلى
 

                                                 

 ( .ْٔسكرة اةفر , اآلية رقـ ) (ُ)
  ( , هرجع سةبؽ .ِّٖالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ّ)
أخرجو اإلهةـ أبك داككد في سننو , عف سيدنة البراء بف عةزب , كتةب السنة , بةب فػي الهسػألة فػي القبػر  (ْ)

 ( , فهف حديث طكيؿ .ْٕٓٓ, برقـ ) كعذاب القبر
 ( , هرجع سةبؽ .َِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ٔ)
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هةكيقكؿ  سيةؽ حديثو عف القبر عذابو كنعيهو :  في ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
ف كةنت هفرَّ  كىك لمركح كالجسد ؛ بأف يخمؽ اهلل في أجزااو إدراكةن )  . (1)(قةلذلؾ , كا 

هةقةؿ  كقد ساؿ شي  : ) «كحالرُّ »ابف القيـ رحهو اهلل تعةلى في كتةب  العبلَّ
كالنعيـ عمى بؿ العذاب : فقةؿ ؛ كنحف نذكر لفظ جكابو , اإلسبلـ عف ىذه الهسألة 

ب هنفردة عف ـ النفس كتعذَّ تنعَّ ؛ كالجهةعة  السُّنَّةبةتفةؽ أىؿ  النفس كالبدف جهيعةن 
فيككف النعيـ كالعذاب عميية ؛ هتصؿ بية  ب هتصمة بةلبدف كالبدفي ـ كتعذَّ كتنعَّ , البدف 

 .كهة تككف عمى الركح هنفردة عف البدف ؛ يف في ىذه الحةؿ هجتهعى 
 ؟ وىل يكون العذاب والنعيم لمبدن بدون الروح 

كفي الهسألة أقكاؿ شةذة , كأىؿ الكبلـ  السُّنَّةهشيكراف ألىؿ الحديث ك  فالىذا فيو قك 
إف النعيـ كالعذاب ال يككف إال  : قكؿ هف يقكؿ ؛ كالحديث السُّنَّةليست هف أقكاؿ أىؿ 

لو الفبلسفة الهنكركف لهعةد األبداف تقكَّ  كىذا, ـ كال يعذب نعَّ ف البدف ال يي ا  ك  , عمى الركح
؛ كيقكلو كثير هف أىؿ الكبلـ هف الهعتزلة كايرىـ , يف سمهةر بإجهةع الهكىؤالء كفَّ , 

نهة يككف عند , ال يككف ذلؾ في البرزخ : كف بهعةد األبداف لكف يقكلكف رُّ قً الذيف يي  كا 
إف : كيقكلكف , نكركف عذاب البدف في البرزخ فقط لكف ىؤالء يي , القيةـ هف القبكر 
بت الركح كالبدف ذ  فإذا كةف يـك القيةهة عي ؛ بة في البرزخ هة أك الهعذَّ األركاح ىي الهنعَّ 

كىك , يف هف أىؿ الكبلـ كالحديث كايرىـ سمهكىذا القكؿ قةلو طكااؼ هف اله , هعةن 
بؿ ىك هفةؼ , األقكاؿ الثبلثة الشةذة  فيذا القكؿ ليس هف ؛ ةرَّ اختيةر ابف حـز كابف هي 

 .ثبت هعةد األبداف كاألركاح بةلقيةهة كيي  رُّ إلى قكؿ هف يقكؿ بعذاب القبر كيقً 
 : كلكف ىؤالء ليـ في عذاب القبر ثبلثة أقكاؿ 

 . أنو عمى الركح فقط: أحدىة 
 . أنو عميية كعمى البدف بكاسطتية : الثَّةني
 . (2)(أنو عمى البدف فقط : الثَّةلث

                                                 

( , فػػػهف الهجهكعػػػة الكةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ُ)
 . ًبٍمفًقٍيو
بف أبي بكر  هحهَّد: , لمعبلـ  السُّنَّةالكبلـ عمى أركاح األهكات كاألحيةء بةلدالاؿ هف الكتةب ك الركح في  (ِ)

 بيركت ,النةشر: دار الكتب العمهية ( , ُٓ, ص) ىػ(ُٕٓ: ت س الد يف ابف قيـ الجكزية )بف أيكب بف سعد شه
 , لبنةف .
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 السُّنَّةفتبيف هف كبلـ العبلهتيف ابف القيـ كشيخو ابف تيهية أف هعتهد أىؿ 
 الحدَّادكالجهةعة إثبةت عذاب القبر كأنو عمى الركح البدف هعةن ؛ كهة ذكر اإلهةـ 

 , كقد سبؽ ترجيح البةحث لو .رفي اهلل تعةلى عنو 

ذا قمنة : إف نعيـ القبر كعذابو شةهؿ لمركح كالجسد فيؿ يككف بعد إحيةء الهيت  كا 
ح البةحث هنو  بجهمتو أك بعد إحيةء جزء يحتهؿ الحيةة كالعقؿ ؟ في ذلؾ خبلؼ ييرج 

القكؿ األكؿ ؛ ألف ظةىر هة كرد في عذاب القبر لـ يقيده ببعض أك كؿ البدف 
لى ىذه كاألصؿ أف الكؿ ىك الهقصكد حتى يرد هة يدؿُّ عمى البعض , كقد أشةر إ

لى الخبلؼ فيية  الهسألة هةكا  اختمؼ أصحةبنة ؛ فقةؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
أك  , ىؿ يككف بعد إحيةء الهيت بجهمتو -يعني : عذاب الهيت في قبره  –في أنو 

ؿب ؛ جزء يحتهؿ الحيةة كالعقؿ بعد إحيةء أقؿ   قةؿ ابف  ةلثَّةنيكب , هييمقةؿ الح ةألكَّ
هةـ الحرهيف جرير ب إهة الجسد كمو أك بعفو بعد إعةدة الركح فةلهعذَّ  ؛ الطبرم كا 
 . (1)(ةهالعذاب عميي ذإ ؛ إليو

كعذاب القبر يككف عمى الكفةر دااهةن , كأهة العصةة فعمى حسب عصيةنيـ , كقد 
هةييرفع عذاب القبر كقد يشتد أك يخفَّؼ عف الهؤهف العةصي ؛ قةؿ  عبدالرحهف  العبلَّ

 عمىففأهة الكفةر  ؛ ةف بةلتعذيب لمكفةر كالعصةة هعةن هككذلؾ يجب اإلي: ) ًبٍمفًقٍيو
كأهة العصةة ,   (2)چ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ    الدكاـ , قةؿ اهلل تعةلى :
,  , ككرد التخفيؼ عنيـ بةنقطةعو في الجهعة كرهفةف فذلؾ بحسب عصيةنيـ

ثـ ال يعكد لو إلى  , سةعة ييعذَّب, كأف هيت الجهعة  كرفعو بدعةء كصدقة كنحكىهة
 . (3)(, كاهلل أعمـ يـك القيةهة

 في القبر ألىؿ الكفر كالنفةؽ كالفجكر كالهعصية كالعذاب: ) الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 
عمى حسب تفةكتيـ  ؛ يف يتفةكتكف في النعيـ كالعذاب تفةكتةن كثيران هف الفريقى  ككؿ   ,

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِّٗالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 ( .ْٔاةفر , اآلية رقـ )( سكرة ِ)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ّ)

 ًبٍمفًقٍيو , بحذؼ , هرجع سةبؽ .
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, أك هكجبةت العذاب  هف هكجبةت النعيـ كالثكاب ؛ فيهة كةنكا عميو في الدنية
 . (1)(كالعقةب

كههة ينفع اهلل بو الهيت في قبره كيدفع بو عنو الدعةء ثـ قةؿ رحهو اهلل تعةلى : )
, كرؤيت  كقد كردت في ذلؾ األخبةر كاآلثةر الكثيرة , ؽ عنوكالتصدُّ  لو كاالستيفةر
 . (2)(ت الصةلحة عف الصةلحيف كاألخيةرفيو الهنةهة

هتعمقة بةلقبر كهة يحصؿ  ًبٍمفًقٍيوكىنةؾ هسةاؿ هيهة ذكرىة الحبيب عبدالرحهف 
كفيقو  : فيطة القبر عذابو كهفلمركح ككذا الجسد فيو ؛ فقةؿ رحهو اهلل تعةلى : )

أنو , إال  : أنو ال ينجك هنية إال نبي ككرد , عمى الهيت حتى تختمؼ أفبلعو
,  النَّةر, كأنو يفتح هنو بةب إلى  كفهة األـ الشفيقةتخفؼ عمى الهؤهف حتى تككف 

: أف عةهة  ككرد , يةيشتعذبو بمداية كن كافي, فيتصكر لو هنية ح ةلوهبتمى بأعكيي 
 . عذاب القبر هف عدـ التنزه هف البكؿ

يبمى جهيع  , كالهؤذف الهحتسب , كالشيداء ةألنبيةءك ؛ هيت إال هة استثني ككؿ
كىك  ؛ ال يبمى فإنو کهة كرد ؛ فتنعدـ بةلكمية أجزاؤه كمية إال عجب الذنب ؛ جسده

عند رأس  مب, كهحمو أسفؿ الصي  ب الخمؽ يـك القيةهة, هنو يركَّ  هثؿ حبة الخردؿ
 . (3)(لدابةب هف انكهكفع الذ سةفنإل, يختص بة العصعص

 
 الساعة وعماماتيا :

هة كهة أشةر لذلؾ؛ شراطية السةعة ىي القيةهة , كعبلهةت السةعة ىي أى   العبلَّ
,  طكىي جهع شرى  ؛ لية« كبةألشراط»,  بةلسةعة فآهنة: )في قكلو  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف 
هةبةلتحريؾ :   ( .(4)چ جئ  حئ  مئچ    : قةؿ اهلل تعةلى ؛ العبلَّ

                                                 

 ( كهة بعدىة بحذؼ , هرجع سةبؽ .ٔٔسبيؿ االد كةر , ص) (ُ)
 الهرجع سةبؽ , نفس الصفحة . (ِ)
كةهمػػػة لمعبلهػػػة عبػػػدالرحهف ( , فػػػهف الهجهكعػػػة الُِٕ/ُشػػػرح القصػػػيدة الفريػػػدة فػػػي خبلصػػػة العقيػػػدة , ) (ّ)

 ًبٍمفًقٍيو , بحذؼ .
 ( .ُٖ, اآلية رقـ ) هحهَّدسكرة  (ْ)



273 

 

كتنحصر عمى كثرتية في ثبلثة )ثـ إنو حصر أقسةهية في ثبلثة ؛ بيَّنية بقكلو : 
 : أقسةـ

ؿ , كظيكر  سمـك صمى اهلل عميو كآلو صحبو  کهكتو ؛ قد انقفى : هةضو  األكَّ
التي ظيرت  النَّةرك  , كايرىة النُّبكَّةعكف , كدجةلكف كذابكف يدَّ  كر كاليرجكالجى  الفتف

, كخركج األهر عف  , كقتةؿ الترؾ هاة بةلهدينة الهشرفة سنة أربع كخهسيف كست
  . , كاير ذلؾ أىمو
, , ككثرة الخيةنة  , كقمة األهةنة الد يفربة كيي  ؛ فآلهة ىك هستصحب ا : الثَّةنيك 

, كشرب  , كاتخةذ القينةت كالهعةزؼ , كقطيعة األرحةـ يفدى ال, كعقكؽ الك  كهنع الزكةة
 . , كاير ذلؾ ههة يطكؿ ذكره , كظيكر الربة كالزنة الخهر
اآليةت خرزات : » كفي الحديث ؛ ر هف اآليةت العظةـ: هة ىك هنتظى  الثَّةلثك 

 . (1)«, فيتبع بعفية بعفةن  , فةنقطع السمؾ هنظكهةت في سمؾ
فةسهو كاسـ  , بف عبد اهلل هحهَّد ؛ كذلؾ خركج السيد اإلهةـ الفةطهي الهيدم

صمى اهلل عميو آلو كصحبو  هحهَّدكجده  كهة كرد في األحةديث مقومقو كخي , كخى  أبيو
صمى اهلل , هطةبؽ ألهر النبي  , هحفكظ في جهيع أهره , كىك كلي اهلل تعةلى سمـك 

فيهؤل  ؛ بو كالة الجكر ؿيز يي , ك  , ييـز اهلل بو جنكد الفبلؿ سمـعميو آلو كصحبو ك 
, كيفشك ان يحثك الهةؿ حثك  حتى فتكثر الينةاـ ؛ , كيفتح الفتكح العظيهة األرض عدالن 

 . تفصيؿ أخبةره في الهؤلفةت الهقصكدة بو , كبقية , كيكثر الهةؿ الينى
,  سمـصمى اهلل عميو كآلو صحبو ك  ـي: نزكؿ عيسى ابف هر  اآليةت العظةـ كهف

 . , الذم ىك أعظـ فتنة تككف هة بيف نزكؿ آدـ إلى قيةـ السةعة كخركج الدجةؿ
 اإللوعي أنو , ثـ يدَّ  عي أنو الرسكؿ, ثـ يدَّ  الد يفإذا خرج أظير الصبلح ك  فإنو

 يح, كىك هس كفتتهثيبلت كالف, ييكم النةس بأنكاع هف فنكف ال , كىك كذاب همعكف
فإنو   سمـصمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك  یسي, كأهة ع , كهسيح العيف الفبللة

 . , أك اير ذلؾ ههة قيؿ القدهيف حي, أك هس هسيح اليدل

                                                 

أخرجػػػو اإلهػػػةـ أحهػػػد فػػػي هسػػػنده , فػػػي هسػػػند سػػػي دنة عبػػػداهلل بػػػف عهػػػرك بػػػف العػػػةص رفػػػي اهلل عنػػػو , بػػػرقـ  (ُ)
( , كبلىهة عف سي دنة عبػداهلل ُْٖٔالحةكـ في هستدركو , كتةب الفتف كالهبلحـ , برقـ )( , كاإلهةـ ََْٕ)

 . بف عهرك بف العةص رفي اهلل عنيهة
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ذا  هدينة كبيت الهقدس, إال هكة كال , كاستكلى عمى األرض كمية خرج الدجةؿ كا 
,  حيناذ ينزؿ هف السهةء ـيابف هر  یسيفع فإنية هحركسة هنو ال يدخمية ؛ فية اهللشرَّ 

 .  کهة كرد ؛ فيقتمو عند الهنةرة البيفةء بشرقي دهشؽ
ف كةف الدجةجمة كثير هف قبمو,  كالدجةؿ ىك دجةؿ عظيـ الفتنة كهة في  ؛ كا 

 . (1)«كميـ يزعـ أنو رسكؿ اهلل دجةالن : ثبلثكف  هف أشراط السةعة: » الحديث
أقةـ في  سمـصمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك  ـيهر  في اب یسيع فإذا قتؿ الدجةؿى  

:  كهنية يكهاذ ؛ سمـصمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك  هحهَّدبشريعة  ةن األرض حةكه
فبل يقبؿ إال  ؛ اإلقرار لمكتةبي بةلجزية كعدـ,  , كقتؿ الخنزير لزـك کسر الصميب
 . , كال يبقى إال اإلسبلـ , فيظير اإلسبلـ حيناذ لذلؾ عمى كؿ ديف اإلسبلـ أك القتؿ

:  فهنية ؛ , تتةبع تمؾ اآليةت بعفية بعفةن ة خر عظيهأي  آيةتيظير بعد ذلؾ ك 
,  , كهنع التكبة , كظيكر الدابة , كطمكع الشهس هف هيربية خركج يأجكج كهأجكج

 . ةف بجهيع ذلؾهفيجب اإلي ؛ كالدخةفي ,  كرفع القرآف
: بأف  جهع, كقد يي  , تخرج هف عدف أك حفرهكت حشر النةس: نةر تى  كآخرىة
هف  ؛ كىك حفرهكت ؛ : أقصةىة ىةر , كقع : جيتية نةحية اليهف السفمى الهراد بعدف

صمى اهلل  قريبة هف الهكفع الذم يزار فيو قبر ىكد برىكت : بار فيية كاد يقةؿ لو
,  , تقيؿ هعيـ إذا قةلكا إلى الشةـ فتحشر النةس جهيعةن  ؛ سمـعميو كآلو كصحبو ك 

 . (2)(هعيـ إذا بةتكا تتبيك 
 

 البعث والحشر :
أجهعت األهة أف البعث كالحشر يكـ القيةهة يككف لمجسد كالركح , ككفر هف كفر 
هف الفرؽ الفةلة ؛ كةلفبلسفة كايرىـ ؛ فقةلكا : إف البعث كالحشر لؤلركاح دكف 

هةاألجسةد ؛ قةؿ  : )كأنكر الفبلسفة الفةلكف حشر األجسةد  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

                                                 

( , َّٗٔهتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب الهنةقب , بةب عبلهةت النُّبكَّة , برقـ ) (ُ)
,  بػػةب ال تقػػـك السػػةعة حتػػى يهػػر الرجػػؿ بقبػػر الرجػػؿاط السػػةعة , كاإلهػػةـ هسػػمـ فػػي صػػحيحو , كتػػةب الفػػتف كأشػػر 

 ( , كبلىهة عف سي دنة ابي ىريرة رفي اهلل عنو .ُٕٓ)ْٖ, ) فيتهنى أف يككف هكةف الهيت هف الببلء
 , هرجع سةبؽ .( َِٕ/ُ) , شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة (ِ)
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الهتكاترة صريحة في  السُّنَّةح , كنصكص القرآف ك كنشرىة , كردكه إلى حشر األركا
 . (1)الرد عمييـ , كلكنية ال تزيد الظةلهيف إال طييةنةن كبيران(

 : (2)قةؿ النةظـ
ػػػػػػػػػػػػػػػفىر الػفػػػػػػػػػػػػػػػػبلسفة العػػػػػػػػػػػػػػدا بػثػبلثػػػػػػػػػػػػػػػةو   كى

 
 وٍ تذ أنػكػركىػػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػػي حػقٌػػػػػػػػػػػػػػةن هػػػػػػػػػػػػػػثبى إ 

ـه    عكالػػػػػػػػػػػػػـ , حػػػػػػػػػػػػدكثي  بػجػزاػػػػػػػػػػػػػي عػمػػػػػػػػػػػػػ
 

 توٍ ألجػسػػػػػػػػػػػػػػةد ككػةنػػػػػػػػػػػػػػت هيػػػػػػػػػػػػػػ حػشػػػػػػػػػػػػػػره  
آؿ بةعمكم حكادث كأحكاؿ الحشر كالنشر في  السَّةدةكقد قرر عمهةء العقيدة هف  

يكـ القيةهة , كبيَّنكا كثيران ههة كرد فيية هف األحكاؿ األىكاؿ , هعتهديف في ذلؾ هة 
 كاآلثةر . السُّنَّةكرد هف النصكص هف الكتةب ك 

كجو اهلل  إال كأكؿ هة يككف أف ييمؾ كؿ هف في السهةكات كاألرض فبل يبقى 
ة , كتعكد األركاح إلى أجسةدىة الثَّةنيبعث إسرافيؿ فينف  الصكر النفخة تعةلى , ثـ يي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )؛ قةؿ اهلل تعةلى : 

هة؛ قةؿ   (3)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  كيجب: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
فيهكت أىؿ السهةكات  ؛ كرصفي ال األكلىكالنفخة ,  بقيةـ السةعة اإليهةف أيفةن 
ال  الجنَّة: إف أىؿ  كقيؿ , , كال يبقى إال كجو اهلل تعةلى كييمككف كاألرض كميـ

, كأنو  : أف آخر هف يهكت إسرافيؿ , ككرد كقد تقدـ الكبلـ في بقةء الركح , يهكتكف
, كتعكد كؿ  فيبعث اهلل بية كؿ هيت ؛ ةالثَّةنيأكؿ هف يبعث فينف  في الصكر النفخة 

 . أربعكف عةهةن  كهة جةء في الحديث , كبيف النفختيف ركح إلى جسدىة
ليـ هف قبكرىـ بعد إحيةء جهيع  ر, كنش ببعث جهيع العبةدفيجب اإليهةف 

فترجع كؿ ركح إلى  ؛ أجزاايـ األصمية التي هف شأنية البقةء هف أكؿ العهر إلى آخره
, كاأللكاف  هف جمدة الختةف كايرىة ؛ , كيعكد كؿ عفك انفصؿ في الحيةة جسدىة

ال  الجنَّة: إف أىؿ  كقيؿ, كفي قكلو : ) (4) (كاألعراض التي كةنت في الحيةة

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ِِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
لو , ص  الهنقذ هف الفبلؿىذاف بيتةف نسبية بعفيـ لئلهةـ اليزالي رحهو اهلل تعةلى , كانظر كتةب  (ِ)
 , بيركت , لبنةف .هكتبة الثقةفية دار النشر : ال,  جةبر هحهَّد هحهَّدتحقيؽ : ( ,ِٖ)

 ( .ٖٔ)سكرة الزهر , اآلية رقـ  (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ . ِّٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ْ)
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, قةؿ اإلهةـ    (1) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)( إشةرة لهف استثني في قكلو تعةلى : يهكتكف
: كقيؿ ,  الهبلاكة : كاختمؼ العمهةء في الهستثنى: هف ىك؟ فقيؿالقرطبي : ) 

 أف : كىك هركم عف ابف عبةس قةؿ , الشيداء كاختةره الحميهي : كقيؿ,  بيةءألنا
: كالصحيح أنو لـ يرد في تعيينيـ  شيخنة أبك العبةسكقةؿ ,  ألجؿ الشيداء االستثنةء

هف الهبلاكة يهكتكف : استثنى طكااؼ  كقةؿ الحسف, ؿ, كالكؿ هحتهى  خبر صحيح
 . (2)(: ىـ حهمة العرش كجبريؿ كهيكةايؿ كقيؿ,  بيف النفختيف

نيهة كييحشر الخمؽ إلى أرض الهحشر لفصؿ القفةء بينيـ , كالحشر حشراف بيَّ 
هة  : كىك اثنةف ؛ ليـ رحش : النشر أم ؛ كبعده: ) فقةؿ ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

ؿ , كال فرؽ في ذلؾ  لفصؿ القفةء بينيـ؛ : كىـ هف قبكرىـ إلى هحشرىـ  األكَّ
, عث كأهة السقط فإف نف  فيو الركح بي  , كةلبيةاـ ؛ کةلهكمؼ كايره ؛ حةسببيف هف يي 
ال فبل  . كا 
 سمـصمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك  هحهَّد: نبينة  عنو األرضكأكؿ هف تنشؽ  

, كأكؿ هف يدخؿ  , كأكؿ هف يشفع الهحشر در ي, كأكؿ هف  فيك أكؿ هف يبعث ؛
 .  (3)(: إبراىيـ كقيؿ , یسكتقيؿ : كأكؿ هف يي  , الجنَّة

هةكذكر  لمحشر أنكاعةن أربعة ؛ فقةؿ : )أنكاع الحشر أربعة :  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
الييكدى إلى الشةـ , كثةنيية :  السَّبلـك  الصَّبلةاثنةف في الدنية ؛ أحدىة : إجبلؤه عميو 

نةر تخرج هف قٍعر عدف قربى قيةـ السةعة , تسكؽ النةس أحيةء إلى الشةـ ؛ أم : 
: جهعييـ إلى الهكقؼ بعد  -راد ىنة كىك اله –الهحشر , كاثنةف في اآلخرة ؛ أحدىهة 

 . (4)(النَّةرأك  الجنَّةإحيةايـ , ثةنييهة : صرفيـ هف الهكقؼ إلى 

                                                 

 ( .ٖٔسكرة الزهر , اآلية رقـ ) (ُ)
بػف أحهػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح األنصػةرم  هحهَّدالتذكرة بأحكاؿ الهكتى كأهكر اآلخرة , لئلهةـ أبي عبد اهلل (ِ)

ػػدتحقيػػؽ كدراسػػة : الػدكتكر الصػػةدؽ بػف (  ,ْٔٓص) ىػػ( ,ُٕٔالقرطبػػي )ت :  الػد يفالخزرجػي شػػهس  بػػف  هحهَّ
 ىػ( , النةشر : هكتبة دار الهنيةج لمنشر كالتكزيع , الريةض .ُِْٓ,  ُإبراىيـ , ط

( , ّٔٔ/ُٗ, كانظػر البدايػة كالنيةيػة لئلهػةـ ابػف كثيػر )( , هرجػع سػةبؽ ِْٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ّ)
ذكػر أف أكؿ هػف تنشػؽ عنػو األرض يػـك القيةهػة رسػكؿ بحثػةن سػهةه : )حيث عقد رحهػو اهلل تعػةلى ه هرجع سةبؽ ؛

 ( .سمـاهلل صمى اهلل عميو ك 
 ( , هرجع سةبؽ , بتصرؼ .ِِْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ْ)
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كتجهع النةس ألرض الهحشر نةر طةردة لمنةس جةهعة ليـ , كرد في بعض  
, هع  (1)اآلثةر أف هنشؤىة عدف , كقيؿ : بار بأسفؿ حفرهكت اسهية : )برىكت(

همؾ ك عهمو الصةلح , كرفيؽ هكحش ؛ كىك عهمو الطةلح , كؿ كاحد هنيـ رفيؽ ؛ كى
كقد كرد أف : )  الحدَّاد؛ قةؿ اإلهةـ  (2)يسكقو إلى الهحشر, كهمؾ يشيد عميو بأعهةلو

:  فتسكؽ النةس إلى أرض الهحشر, كقيؿ ( ؛عدف)اهلل عز كجؿ يبعث نةران هف قعر 
, كتقيؿ  هعيـ حيث سةركا النَّةرفتسير تمؾ  - أسفؿ حفرهكت كادو  -( برىكت)هف 

, كيككف  , كتصبح هعيـ حيث أصبحكا , كتهسي هعيـ حيث أهسكا هعيـ حيث قةلكا
,  فيتبع صةحبو ؛ , كتتهثؿ لمنةس عند ذلؾ أعهةليـ هف صةلح سيرىة كسير اإلبؿ
فو أف يحهمو بو ككمَّ , كربهة ركً  عهمو فيكحشو كيكبخو ء, كهف سي   كيؤنسو كيككف هعو

كقةؿ  ,  (3)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):  قةؿ اهلل تعةلى,  عمى ظيره
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ):  تعةلى

 .(4)(ې
حفظكف عميو عهمو في هع كؿ إنسةف حفظتو هف الهبلاكة الذيف كةنكا ي ءكيجيٍ 
 . (6)(  (5)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ):  قةؿ اهلل تعةلى؛  حيةتو الدنية

هف  الن أنية تخرج أكَّ  برىكتف قعر عدف كهف جو الجهع بيف ككنية تخرج هك ك  
؛ كعدف عمى سةحؿ البحر , كىك في قعر عدف  ؛ النَّةركادم : كيقةؿ لو  , برىكت

  . (7)فةلعبةرات هآلية كاحد

                                                 

هة  (ُ) بف أحهد بف سةلـ السفةريني الحنبمي  هحهَّدأبك العكف  الد يفشهس  ههف اىتـ بجهع تمؾ اآلثةر العبلَّ
كاهع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة الهفية في عقد الفرقة في كتةبو : ل  ىػ(ُُٖٖ: ت )

 , سكرية . دهشؽ ( ,ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْ, ) ِ, ط هؤسسة الخةفقيف كهكتبتيةط :   الهرفية
  ( , هرجع سةبؽ .َُْ/ٕانظر تفسير اإلهةـ ابف كثير ) (ِ)
 .( ُّسكرة األنعةـ , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ُّسكرة العنكبكت , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ُِسكرة ؽ , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٖسبيؿ االد كةر , ص) (ٔ)
( , ُِٓ/ِ, ) كاهع األنكار البييػة كسػكاطع األسػرار األثريػة لشػرح الػدرة الهفػية فػي عقػد الفرقػة الهرفػيةل (ٕ)

 هرجع سةبؽ .
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بدَّؿ األرض اير األرض , كيجتهع الجهيع في أرض الهحشر ؛ قةؿ اإلهةـ كتي 
,  كتتييراف فالأنيهة تتبدكأهة أحكاؿ األرض كالسهةء يـك القيةهة فةلظةىر : ) الحدَّاد

 مكيـ الدنيةكم كالهي كيشهميهة هة قفى اهلل سبحةنو بو هف عهـك الفنةء عمى ىذا العةلى 
 , اآلية    (1)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):  يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعةلى ؛

 ة, ثـ تعةد األرض كالسهةء فتككنةف ىه اآلية    (2)(ۇئ ۆئ ۆئ):  كقكلو تعةلى
 ؛ لتة هف حةؿ إلى حةؿكلكف قد شهميهة الفنةء كتحكَّ  , كةنتةف ةالسهةء كاألرض المت

, ىذا هة  كايرىـ : , قيؿ سمـكهة كقع ذلؾ لمنبي آدـ صمى اهلل عمى نبينة كعميو ك 
 . (3)(ظير كاهلل أعمـ بحقيقة الحةؿ

كال ييحشر النةس سكاسية في أرض الهحشر , بؿ يتفةكت حةليـ كتفةكتيـ في 
هةيقكؿ الدنية ؛ قربةن كبعدان هنو تعةلى ؛  كهراتب الخمؽ في : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

, كهنيـ  , كهنيـ الزاحؼ فهنيـ الراكب كالهةشي ؛ لتفةكت أعهةليـ؛ الحشر هتفةكتة 
 . (4)(سحب عمى كجيوهف يي 

كتظير عمى الهجرهيف داللة أعهةليـ السياة التي كةنكا : ) الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 
كمة الربة حتى كرد أف أى ,  كلـ يتكبكا هنية إلى ربيـ تعةلى , كهةتكا عهمكىة في الدنية
, كأف الزنةة  ظـ بطكنيـهف عً ؛ كيقعكف أخرل  فيقكهكف تةرة ؛ تعظـ بطكنيـ جدان 

حشركف ككؤكسية في , كشربة الخهر يي ض يسحبكنية عمى األر , حتى  تعظـ فركجيـ
, كهةنعي  كأىؿ الكذب كالييبة كالنهيهة تطكؿ ألسنتيـ حتى تبمغ صدكرىـ,  أيدييـ

 . قكف بيةطكَّ , يي  الزكةة تتهثؿ ليـ أهكاليـ في صكر حيَّةت ىةامة
إلى اير  , ر كالفةجر, يطؤىـ البى  حشر الهتكبركف عمى النةس في صكر الذَّر  كيي 
 . (5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):  قةؿ اهلل تعةلى ؛ ذلؾ

                                                 

 .( ْٖسكرة إبراىيـ , اآلية رقـ ) (ُ)
 (  .ّٕسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ِ)
( , ٖٖ( , هرجػػع سػػةبؽ , بحػػذؼ , كانظػػر لػػو أيفػػةن : سػػبيؿ االد كػػةر , ص)ّٗالهسػػةاؿ الصػػكفية , ص) (ّ)

 هرجع سةبؽ .
 ( , هرجع سةبؽ . ِّٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ْ)
 ( .ُْسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ٓ)



279 

 

, كهشةة عمى  : ركبةف حشركف عمى ثبلث طكااؼف النةس يي أ : كفي الحديث
إف الذم أهشةىـ عمى »:  السَّبلـك  الصَّبلةقةؿ عميو  ؛ (1), كعمى كجكىيـ أقداهيـ

 . (2)«أقداهيـ قةدر عمى أف يهشييـ عمى كجكىيـ
, حشر النةس في صعيد كاحد , يسهعيـ الداعي يي : » السَّبلـك  الصَّبلةكقةؿ عميو 

فإذا اجتهع فيو ,  كذلؾ ىك هكقؼ القيةهة؛  (3)الحديث« ...  ىـ البصرذكينف
, ثـ تنزلت  س كالشيةطيف كالبيةاـ كالكحكش كالسبةعألنَّ هف الجف كا ؛ الخبلاؽ

فبل  ؛ خمؼ صؼ ةن صفٌ , كأحةطكا بأىؿ الجهع  بأهر اهلل السَّبلـالهبلاكة عمييـ 
قةؿ اهلل  ؛ , كال يجدكف إلى ذلؾ سبيبلن  يستطيع الهجرهكف كالظةلهكف ىربةن كال فراران 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ):  تعةلى

 .  (5)( ى ى ائ):  إلى قكلو تعةلى,   (4)(﮹ ﮺ ﮻ 
, كتدنك الشهس هف رؤكسيـ  , كيهكج بعفيـ في بعض كيزدحـ أىؿ الهكقؼ

, أك  : ال أدرم أىك هيؿ الهسةفة هف األرض قةؿ الراكم - عمى قىٍدًر ًهيؿو حتى تككف 
فحيناذ ينزؿ بةلنةس هف الكرب كالحر كالعطش هة ال يعمهو  - كتحؿ بوالهيؿ الذم يي 

ىب عرقيـ في األرض أربعيف , حتى يذ ؽ النةس, كيعرى  , كيبمغ هنيـ عظيهةن  إال اهلل
  . (6)(ذراعةن 

                                                 

أخرجػػو اإلهػػةـ الت رهػػذم فػػي سػػننو , أبػػكاب تفسػػير القػػرآف ,  بػػةب هػػف سػػكرة بنػػي إسػػراايؿ , عػػف سػػي دنة أبػػي  (ُ)
حشػر النػةس يػـك القيةهػة يي »رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ: قةؿ ( , كلفظو : ُِّْىريرة رفي اهلل عنو , برقـ )

ككيػػؼ يهشػػكف عمػػى  ؛ : يػػة رسػػكؿ اهلل قيػػؿ  «ىيـعمػػى كجػػك  , كصػػنفةن  ركبةنػػةن  , كصػػنفةن  هشػػةة ثبلثػػة أصػػنةؼ: صػػنفةن 
, أهػة إنيػـ يتقػكف بكجػكىيـ  إف الذم أهشةىـ عمى أقداهيـ قةدر عمى أف يهشييـ عمى كجكىيـ: » قةؿ !؟ كجكىيـ

 « .ىذا حديث حسف: » , ثـ قةؿ اإلهةـ الت رهذم رحهو اهلل تعةلى «كؿ حدب كشكؾ
ڀ ڀ ڀ )أخرجػػػو بنحػػػػكه اإلهػػػػةـ البخػػػػةرم فػػػػي صػػػػحيحو , كتػػػػةب تفسػػػػير القػػػػرآف ,  بػػػػةب قكلػػػػو :  (ِ)

 (.َْٕٔ, عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو , برقـ ) (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
هتفؽ عميو ؛ أخرجػو بنحػكه اإلهػةـ البخػةرم فػي صػحيحو , كتػةب أحةديػث األنبيػةء , بػةب قػكؿ اهلل تعػةلى :  (ّ)

,  كاإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو , بػػػةب أدنػػػى أىػػػؿ  (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ ڍ)
 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .ُْٗ)ِّٕالجنَّة هنزلة فيية , كتةب اإليهةف , برقـ )

 ( .ّّسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ْ)
 ( .ّٓسكرة الرحهف , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٖص)سبيؿ االد كةر ,  (ٔ)
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هةكيقكؿ  الهكقؼ بهة يككف في  اإليهةف أيفةن  كيجب):  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
:  ككرد , : إلى ألؼ سنة قيؿ ؛كطكؿ الكقكؼ بعد الهحشر  ؛ هف األىكاؿ العظيهة

 ككةلشدة , الهكتكبة الصَّبلةبقدر  ؛ ؼ عمى الهؤهف حتى يككف كسةعة لطيفةخفأنو ي
لجةهيـ بةلعرؽ حتى  , كدنك الشهس هف النةس , كيذىب في األرض  يبمغ آذانيـ, كا 

 . (1)(اعةن سبعيف ذر 
 

 الشفاعة :
ثةبتة يكـ القيةهة صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ كال شؾ أف شفةعة الرسكؿ 

, كليس ىنةؾ هة يهنع هف  الهتكاترة السُّنَّةثةبتة بةلقرآف ك ؛ فيي  كهقبكلة عند اهلل
 .  (2)يستحقية الخبلؼ فيهفكلكف ثبكتية ,  فبل خبلؼ بيف األهة في ؛ جكازىة عقبلن 

 :  (3)الحدَّادقةؿ اإلهةـ 
 يػػػػـك بعػػػػث كهحشػػػػر يشػػػػفيع الػػػػكرل فػػػػ

 
 الرُّسػػػػبلإلػػػػى ربيػػػػـ كالخػػػػكؼ قػػػػد شػػػػهؿ  

سػػػػػؿكتحػػػػػت لػػػػػكاه    يهشػػػػػكف فػػػػػى اػػػػػد           الرُّ
 

 رزكا أهنػػػػػةن كقػػػػػد أحػػػػػرزكا ظػػػػػبلحػػػػػكقػػػػػد أ 
ني : )اعمـ أف أقةؿ اإلهةـ البةق  كالجهةعة أجهعكا عمى صحة  السُّنَّةىؿ بلَّ

 .  (4)هف أىؿ الكبةار هف ىذه األهة( سمـالشفةعة هنو صمى اهلل عميو ك 
 الجنَّةإنهة تككف ألىؿ  كالهعتزلة عمى أف شفةعة النبي  الزَّيديَّةاتفؽ جهيكر ك 

كأهة , كذلؾ بترقيتيـ هف درجة كةنكا فيية إلى درجة أعمى هنية ؛ يف سمههف اله
,  حظَّ ليـ في شفةعة النبي  ارتكبكا الكبةار ثـ هةتكا كلـ يتكبكا فبل ةؽ الذيفالفسَّ 

إف الشفةعة لمتةابيف هف ):  يقكؿ القةفي عبد الجبةر , (5)النَّةردكف في كىـ هخمَّ 
 . (1)(الهؤهنيف

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ . ِّٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ُ)
(ِ)   
 ( , هرجع سةبؽ .ّْٕالدر الهنظـك , ص ) (ّ)
 ( .ُِٔال يجكز الجيؿ بو  , ص)ك قةده تاإلنصةؼ في هة يجب اع (ْ)
بف الحسيف بف أبي ىةشـ ,  هحهَّدشرح األصكؿ الخهسة : لمقةفي عبد الجبةر بف أحهد , تعميؽ اإلهةـ  ٓ))
هقةالت اإلسبلهييف كاختبلؼ الهصميف , ك يـ عثهةف , النةشر : هكتبة كىبة تحقيؽ : عبدالكر  ( َٗٔ,  ٖٖٔ)ص
لئلهةـ أبي الحسف عمي بف إسهةعيؿ بف إسحةؽ بف سةلـ بف إسهةعيؿ بف عبد اهلل بف هكسى بف  ,( ْْٕ)ص, 
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هةكقةؿ  : )كذىب الهعتزلة الهعزكلكف عف كؿ خير أف الفسؽ  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
يخرج عف اإليهةف , كال يدخؿ في الكفر ؛ فقةلكا بةلهنزلة بيف الهنزلتيف , كعندىـ أف 

كةلكةفر , كأنو ال يخرج بشفةعة كال ايرىة , كلذلؾ أنكركا  النَّةرالفةسؽ هخمد في 
 . (2)الشفةعةت دكف الشفةعة الكبرل ؛ لكجكب العقكبة عندىـ(

 هيرأيِنفقال: : قد  كيقةؿ ليـ)ّقذخاطةاإلهاماألشعريالوعتسلةهتعجباً
, فمهف الشفةعة أىي  شفةعة سمـكف أف لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمهأجهع اله

 . (3)(؟ , أـ لمهؤهنيف الهخمصيف لمهذنبيف الهرتكبيف لمكبةار
الجهةعة في ىذه الهسألة ك  السُّنَّةآؿ بةعمكم بهذىب أىؿ  السَّةدةكقد قةؿ عمهةء 

ىذه األهة ؛ كهة تككف لييرىـ ؛  أيفةن ؛ فقةلكا بإثبةت الشفةعة كأنية ألىؿ الكبةار هف
 األنبيةءتككف لييره هف  سمـكهة تككف هف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك 

 أيفةن .الصد يقيف كالصةلحيف كالشيداء , كىذا هة يراه البةحث بؿ ك  الرُّسؿك 
هةقةؿ  كتككف : ) «القصيدة الفريدة»في شرحو لهنظكهتو  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

, ثـ  بيةءألن: ا كأكؿ هف يشفع , كخكاص أتبةعيـ كالهبلاكة ؿيكهاذ شفةعة لمرس
,  إذ ال كاجب عميو تعةلى ؛ هف اهلل« بففؿ»ليـ « عكتشفي» , , ثـ الشيداء العمهةء

صمى اهلل  هحهَّدنبينة  - ة هرهک - فأكؿ شةفع كأكؿ هشفع , بإذنوكال يشفع عنده إال 
كةلشفةعة  ؛ختص بو فبعفية يى  ؛ كثيرة «خصةؿ»كالشفةعة تككف في  سمـعميو ك 
دخةؿ قـك  , لئلراحة هف طكؿ الكقكؼ ؛ العظهى اج , كفي إخر  بيير حسةب الجنَّةكا 

 . (4)هةف(هف في قمبو هثقةؿ ذرة هف إي
هػػػةكقػػػةؿ  شػػػي  العيػػػدركس فػػػي شػػػرحو لػػػنظـ الشػػػي  عمػػػي بػػػف أبػػػي بكػػػر فػػػي  العبلَّ

 السُّػنَّةأجهػع أىػؿ ,  شػفةعة( كأيفػةن نػؤهف بةلشػفةعة أنيػة حػؽ  ؾ : )كذا قكلو: ) العقيدة
؛ فػي الشػفةعة  سػمـعمى هة جةءت بو الركايةت عف النبػي صػمى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك 

                                                                                                                                            

 ُ, تحقيؽ : نعيـ زرزكر النةشر: الهكتبة العصرية , ط ىػ(ِّْ:  أبي بردة بف أبي هكسى األشعرم )ت
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔ

(.688)صللقاضيعبذالجبار,,شرحاألصْلالخوسةاًظر(ُ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُِٓالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِْاإلبةنة عف أصكؿ الديةنة , ص) (ّ)
 , هرجع سةبؽ . (ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ْ)
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الهػػراد بػػو الشػػفةعة ذكػػر الهفسػػركف أف  (1)ژ ڎ ڎ ڌ ڌژ : لقكلػػو تعػػةلى
أف الهقػةـ الهحهػكد  : جةء فػي التفسػير (2)ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ژ , ك ألهتو

ليحهده فيو ؛ ىك الشفةعة في أهتو   . (3)(كف كاآلخركفاألكَّ
هةثـ إنو ؛ أم :  شي  العيدركس ذكر أف الشفةعة تنقسـ إلػى أربعػة أقسػةـ ,  العبلَّ

 بينية بقكلو :
 : أقسةـكاعمـ أف الشفةعة أربعة )

, كتمػؾ  : في االستراحة هف ىكؿ الهكقؼ كتعجيػؿ فصػؿ القفػةء األكلىالشفةعة 
 ڇ  ڇ ڇ ڇ چژ  : قػةؿ اهلل تعػةلى ؛ هحهَّػدالهقةـ الهحهكد الهكعكد بو نبينػة 

 . (4)ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ
فيشػفع اهلل فػييـ هػف أكرهػو هػف عبػةده   ؛ النَّةر: في قـك استكجبكا  ةالثَّةنيالشفةعة 

 .   برحهة اهلل الجنَّةفيدخمكف  ؛ النبييف كالصديقيف كالعمهةء كالشيداء كالصةلحيف
فيشػفع اهلل أيفػةن فػييـ   ؛ النَّػةر: في إخراج قـك هف الهكحديف هف  ةالثَّةلثالشفةعة 

 . هف في قمبو هثقةؿ ذرة هف إيهةف النَّةر, حتى ال يبقى في  هف شةء هف عبةده
 بأىمييـ اإللحةؽرت أعهةليـ عف ػيةدة الدرجةت ألقكاـ قصي : في ز  ةالرَّابعالشفةعة 

 . (5)(, فيمحؽ بيـ ذريةتيـ كايره
هةكقد أشةر  كالشفةعة إلى تمؾ األقسةـ إجهةالن فقةؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

لئلراحة هف ؛  كةلشفةعة العظهى ؛ختص بو فبعفية يى  ؛ كثيرة «خصةؿ»تككف في 
دخةؿ قـك  , طكؿ الكقكؼ اج هف في قمبو هثقةؿ ذرة , كفي إخر  بيير حسةب الجنَّةكا 

 . هةف هف إي
, كفي  أف ال يدخمية النَّةرفيهف استحؽ دخكؿ  الشفةعةي  بو أيفةن  : كتختصُّ  قيؿ

, كلعهو ةن , كلهف زاره هحتسب , كلهف هةت بةلحرهيف ألىمية الجنَّةزيةدة الدرجةت في 

                                                 

 ( .ٓسكرة الفحى , رقـ اآلية ) (ُ)
 ( .ٕٗسكرة اإلسراء , رقـ اآلية ) (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٓص), الفكز كالبشرل  (ّ)
 ( .ٕٗسكرة اإلسراء , رقـ اآلية ) (ْ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٔص) , الفكز كالبشرل (ٓ)
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 , كيشةركو ايره هف الشةفعيف في اير ذلؾ العذاب أبي طةلب كأبي ليب في تخفيؼ
 ز عنيـ تقصيرىـليتجةك  ؛ , كفي جهةعة هف الهؤهنيف النَّةركإخراج الهكحديف هف  ؛

 . (1)(بكاعذَّ , كفي أطفةؿ الهشركيف أف ال يي 
 صحائف األعمال :

في الدنية , قةؿ اإلهةـ  اإلنسةفكىي الصحؼ التي كةنت تيكتب فيية أعهةؿ  
؛ ية ابف آدـ ) :  (2)(ڄ ڃ ڃ)الحسف البصرم في تفسير قكلو تعةلى : 

فأهة الذم عف  ؛ عف يهينؾ كشهةلؾ فيهة؛ كؿ بؾ همكةف ككي , بسطنة لؾ صحيفة 
كيت يهينؾ فيحفظ حسنةتؾ , كأهة الذم عف شهةلؾ فيحفظ سياةتؾ , حتى اذا هت طي 

 . (3)(حتى تخرج لؾ يكـ القيةهة, عمت هعؾ في قبرؾ كجي , صحيفتؾ 
ككيؼ تككف , كالحكهة فيية  , ككيؼ تيعطى لمخميقة, كعف حقيقة تمؾ الصحؼ 

هةالقراءة هنية يقكؿ  بعد عرض ليـ عمى عنية : إف الخميقة ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
كتب فيية الهبلاكة , هكتكبة في الصحؼ التي  أعهةليـ عمييـ ضر كع, اهلل تعةلى 

, ال تخطئ  أف الريح تطير بية هف خزانة تحت العرش):  ككرد , هة فعمكه في الدنية
أف الهبلاكة تنةكلية ):  لكف جةء في حديث آخر , (4)(صحيفة عف صةحبية

 . هع بأف الهبلاكة تأخذىة هف األعنةؽ كتفعية في األيدمكجي  , (5)(لمعبةد
, يجهع فيية جهيع هة في صحؼ الميةلي  صحيفة كاحدة ككرد أنو لكؿ عبد

هف ك ,  فةلهؤهف الطةاع يأخذ كتةبو بيهينو ؛ فتصير كاحدة ؛ , بعفية ببعض كاأليةـ
: أف الهؤهف  ككأف الحكهة في ذلؾ , هف كراء ظيرهك ,  ةلوهكالكةفر بش , بيف يديو

فعكهؿ كؿ هنية  ؛ كالكةفر بفد ذلؾ , قو كقكتودٍ كأخذه بصً  , وأقبؿ عمى الحؽ بكجي
 . بةلبلاؽ بحةلو

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ُ)
 ( .َُالتككير , اآلية رقـ ) سكرة (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّْٖ/ٖتفسير اإلهةـ البيكم , ) (ّ)
 لـ يجده البةحث فيهة بيف يدم هف الهراجع , كاهلل أعمـ . (ْ)
 لـ يجده البةحث فيهة بيف يدم هف الهراجع , كاهلل أعمـ .(ٓ)
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:  فقيؿ , : كىك الهشيكر قةؿ , كأهة الفةسؽ فجـز بعفيـ بأنو يأخذه بيهينو 
 . , كيككف ذلؾ عمى عدـ الخمكد فيية النَّةريأخذه قبؿ دخكؿ 

: يقرأ لمهؤهف  كقيؿ , في الحيةة الدنية كلك كةف أهيةن  يقرأ كتةبو : أف كبلن  كالظةىر
: أف  ثـ إف الظةىر أيفةن ,   (1)(ڱ ں ں ڻ)كلو تعةلى : لق ؛ کتةب حسنةتو
, كاهلل  ة لو كهة عميوهعبةرة عف عمـ كؿ أحد ب ؛ : هجةزية , كقيؿ القراءة حقيقية

 .  (2)(أعمـ
 الحساب :
 : العدد .  كىك لية

قكالن كةنت أك  , : تكقيؼ اهلل النةس عمى أعهةليـ خيران كةنت أك شٌران  كاصطبلحةن 
 . (3)تفصيبلن بعد أخذىـ كتبية؛ فعبلن 

 ر بف الخطةب رفي اهلل عنو قةؿ : : كركم عف عه الت رهذم اإلهةـ قةؿ
نهة يخؼ الح, كتزينكا لمعرض األكبر  , حةسبكاحةسبكا أنفسكـ قبؿ أف تي ) سةب عمى كا 

ةسب العبد يـك القيةهة حيي )كقةؿ عطةء الخراسةني :  , (4)(هف حةسب نفسو في الدنية
 .  (5)(ليككف أشد عميو و ؛هعةرفعند 

البخةرم عف عةاشة رفي اهلل عنية قةلت : قةؿ رسكؿ اهلل صمى كركل اإلهةـ 
 ؛اهلل ية رسكؿ : فقمت  : قةلت , «بذ  هف حكسب يـك القيةهة عي » : سمـاهلل عميو ك 

فقةؿ :  ,  (6) (ڇ ڇ ڍ ڍ   چ چ چ چ ڇ ڇ) : أليس قد قةؿ اهلل
 .   (7)«هف نكقش الحسةب يكـ القيةهة عذب, إنهة ذلؾ عرض ؛ ليس ذلؾ الحسةب »

                                                 

 ( .ُٗسكرة الحةقة , رقـ اآلية ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ . ِٕٓ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ِ)
هة البةجكرم عمى جكىرة التكحيد , ص) (ّ)  ( , هرجع سةبؽ .ُٕٓشرح العبلَّ
 ( , هرجع سةبؽ .ّٖٔ/ْسنف الت رهذم , ) (ْ)
لحمية  (ٓ) ,   ْ( , طُٕٗ/ٓ, ) نعيـ أحهد بف عبد اهلل األصبيةني أبك , لمعبلهة يةء كطبقةت األصفيةءاألكَّ
 , لبنةف . بيركت ,النةشر : دار الكتةب العربي ىػ( , َُْٓ)

 ( .ٖ-ٕسكرة االنشقةؽ , اآليتةف ) (ٔ)
في صحيحو , كتػةب الجنَّػة كصػفة نعيهيػة كأىميػة , بػةب إثبػةت الحسػةب , عػف سػيدتنة  سمـهاإلهةـ أخرجو  (ٕ)

 . (ِٕٖٔ)ٕٗعةاشة رفي اهلل عنية , برقـ )
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هةقةؿ   : )قيؿ : يدعى النةس في القيةهة بآبةايـ كلك هف زنةن  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
, كقيؿ : بأهيةتيـ ؛ لتستتر أكالد الزنة , قةؿ المقةني : كالحكهة في الحسةب هع عمهو 
سبحةنو بكؿ شيء إظيةر تفةكت شرؼ أربةب الكهةؿ , كففةاح أربةب الفبلؿ , 

اؿ قبؿ السؤاؿ , كلو الحهد كفقنة اهلل لهرافيو في اليدك كاآلصةؿ ؛ إنو الهتففؿ بةلنك 
 . (1)أكالن كآخران عمى نعهو الكثيرة بةطنةن كظةىران(

هةكيذكر  كيؼ يككف الحسةب يـك القيةهة كهة قيؿ فيو  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
: تكقيؼ اهلل  كىك ؛ يككف الحسةبذلؾ  كبعدكهىف الذيف ال حسةب عمييـ ؛ فيقكؿ : )

 قكالن  ؛ الهحشر عمى أعهةليـ الهكتكبة في الصحؼ الهذككرةالعبةد قبؿ انصرافيـ هف 
 ةن إهة بأف يخمؽ اهلل في قمكبيـ عمه؛  , تفصيبلن ان أك شر  ان خير ,  ان اعتقةد كأ كةف أك فعبلن 

, أك بكبلهو  , أك بقراءة الصحؼ بهقةدير أعهةليـ هف الثكاب كالعقةب ةن فركري
, بحيث  , يخمقو اهلل يدؿ عميو , أك صكتةن  فيسهعكف كبلهو القديـ ؛ ليـ بحةنوس

  . , ككيفية ذلؾ هختمفة بةختبلؼ النةس يسهعو العبد
الذيف  كةلسبعيف ألفةن  ؛ , إال هف كرد الخبر بةستثنةايـ كيككف ذلؾ لمهؤهف كالكةفر

, كال  , كال يكككف , كال يسترقكف رقكف, كىـ الذيف ال يى  بيير حسةب الجنَّةيدخمكف 
, كعكةشة بف  (3)بكر الصديؽ : أف هنيـ أبة ككرد , (2)يتككمكف, كعمى ربيـ  يكتككف

: كال  قيؿ , (1)سبعيف ألفةن  ةن , كأف هع كؿ كاحد هف السبعيف ألف (4)هحصف األسدم
 . (2)(, كاهلل أعمـ هة الحسةبقد  و هي ألنَّ ؛  يعطكف ىؤالء كتب أعهةليـ

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِّْالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
, كففػؿ  بػةب هػف اكتػكل أك كػكل ايػره, كتةب الطػب هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو ,  (ِ)

كتةب ( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو , َٕٓٓ, عف سي دنة عبداهلل بف عبةس رفي اهلل عنيهة , برقـ ) هف لـ يكتك
, عػػف سػػي دنة عهػػراف بػػف  بييػػر حسػػةب كال عػػذاب الجنَّػػةيف سػػمهى دخػػكؿ طكااػػؼ هػػف الهبػػةب الػػدليؿ عمػػ, اإليهػػةف 

 ( . ُِٖ)ِّٕحصيف رفي اهلل عنو , برقـ )
الخطيػب فػػي "الهتفػػؽ كالهفتػػرؽ"  اإلهػػةـ كهػف طريقػػو, ( َّٕ/ِأبػػك نعػػيـ فػي "تػػةري  أصػػبيةف" ) اإلهػةـ ركاه (ّ)
كػػٌؿ ؛ يػػة عةاشػػة » رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ : قةلػػت : قػػةؿ  رفػػي اهلل عنيػػة عةاشػػة سػػيدتنة ( عػػفّٖ/ِ)

 « .حةسبكف يـك القيةهة إاٌل أبك بكرالنةس يي 
,  , كففؿ هػف لػـ يكتػك بةب هف اكتكل أك ككل ايره, كتةب الطب أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو ,  (ْ)

,  كتػػةب اإليهػػةفإلهػػةـ هسػػمـ فػػي صػػحيحو , ( , كإَٓٓعػػف سػػي دنة عبػػداهلل بػػف عبػػةس رفػػي اهلل عنيهػػة , بػػرقـ )
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 الميزان :
هةقةؿ  بنةء هنيـ عمى أف ؛ كقد أنكرت الهعتزلة الهيزاف  ابف فكرؾ : العبلَّ

إذ ال تقـك بأنفسية , كهف الهتكمهيف هف يقكؿ كذلؾ , ؛ األعراض يستحيؿ كزنية 
؛ مب األعراض أجسةهةن أف اهلل تعةلى يق: بف عبةس عبداهلل  سي دنةكركم ذلؾ عف 

 . (3)ـك القيةهةفيزنية ي
؛ حيث قةلكا بإثبةت الهيزاف  السُّنَّةآؿ بةعمكم هذىب أىؿ  السَّةدةكقد كافؽ عمهةء 

, كىك هة يرجحو البةحث ؛ لهة كرد في القرآف الكريـ هف أدلة تكةد أف  يـك القيةهة
هةيقكؿ ؛  تككف صريحة في ذلؾ  ؛ كنؤهف بأف الهيزاف حؽ: ) شي  العيدركس العبلَّ

ڤ ڤ     ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ ژ  : قةؿ تعةلى

 . (5)(,(4)ژڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  ڇ  
هةيصؼ ك   الهيزاف ككيؼ تكزف بو األعهةؿ ثـ فةادتو ؛  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

, كلجهيع  ة كاحدة لجهيع األهـ: أنو آلة حسيَّ  كالهشيكر , تكزف بو األعهةؿفيقكؿ : )
حةسب ال هف ال يي  ألفَّ ؛  كال يككف في حؽ أحد,  : يجكز أف يتعدد كقيؿ , األعهةؿ

جو هشيكرة كصنى  , ككيفية الكزف بو , كجةءت أحةديث في صفتو كجكىره كزف لويي 
 . هذككرة في الهطكالت

ر األعهةؿ كقيؿ : األعهةؿ بعد تصكُّ  , : الصحؼ ؿكأهة الهكزكف بو فقي
 . , كاهلل أعمـ مهةنية, كاألعهةؿ السياة بصكر قبيحة ظ الصةلحة بصكر حسنة نكرانية

كعقةب  هف األعهةؿ الصةلحة ؛ : عمـ العبةد بهقدار ثكاب الهقبكؿ كفةادة الكزف  
ركر ػير خزم الكةفر كسػ, كيظ ظمـكػف الظةلـ كالهػبي ةفػصع النَّ ػكأف تق , يرىةػا
 . ؤهفػلها

                                                                                                                                            

, عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنػو  بيير حسةب كال عذاب الجنَّةيف سمهبةب الدليؿ عمى دخكؿ طكااؼ هف اله
 ( .ُِٔ)ّٕٔ, برقـ )

 تقدـ تخريجو . (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ . ِٕٓ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ِ)
 , هرجع سةبؽ . (ِِٕ), لئلهةـ القرطبي , ص «الهكتى كأهكر اآلخرة التذكرة في أحكاؿ»انظر كتةب  (ّ)
 ( .ْٕسكرة األنبيةء , رقـ اآلية ) (ْ)
 . ( , هرجع سةبؽِٕٔ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ٓ)



287 

 

 ثيكفػي حػد , , كتفتػيش عميػو هنةقشػة لػبعض العصػةةتككف  الحسةب كالكزف كفي
قػػةؿ  ؛ كىػػك هجػػرد العػػرض ؛ تيسػػير لػػبعض الهػػؤهنيفك  , (1)«بعػػذهػػف نػػكقش »: أف 

 .    (2) (ڇ ڇ ڍ ڍ)  : اهلل تعةلى

فية فعٌ ي, كالحسنة  بهثمية – إف لـ ييفرىة - فيجةزم اهلل أىؿ األعهةؿ السياة 
 . (3) (, بففمو كبرحهتو , لهف شةء , إلى أفعةؼ كثيرة أفعةؼ شرةإلى ع
 

 الصراط :
كىك الجسر الههدكد عمى هػتف جيػنـ , كىػك هػف الييبيػةت التػي يجػب اإليهػةف بيػة 

كىػك جسػر ههػدكد عمػى هػتف ؛ بةلصػراط  كأف يػؤهففي عقيدتو : ) الحدَّاد؛ قةؿ اإلهةـ 
 .  (4) (جينـ

هػةكيقكؿ   كىػك فػي الميػة الصػراط ؛يكػكف الهػركر فػي : )ك  ًبٍمفًقٍيػوعبػدالرحهف  العبلَّ
: الجسػػػر الههػػػدكد  كالهػػػراد بػػػو ىنػػػة ؛ : يبػػػتمعيـ أم ؛ ط النػػػةسر يصػػػو ألنَّػػػ؛  : الطريػػػؽ

 . (5) (, كأحد هف السيؼ , أدؽ هف الشعر عمى هتف جينـ
هػػةكلػػيس ههػػة سػػيكجد يػػـك القيةهػػة , كقػػد ذكػػر  آلفكالصػػراط هكجػػكد ا عبػػداهلل  العبلَّ

نػػػو هكجػػػكد , قػػػةؿ كلفظػػػو :  ًبٍمفًقٍيػػػو عػػػف المقػػػةني نقػػػبلن عػػػف ابػػػف الفةكيػػػةني أنػػػو قػػػةؿ : )كا 
ھ ھ )كالصػػراط الػػذم كصػػفنةه هكجػػكد , كاألخبػػةر عنػػو صػػحيحة كقػػةؿ تعػػةلى : 

 .  (6)((ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
و عمى هتف جينـ , فإف جةز عميو ألنَّ كالصراط هف األهكر الهيكلة الهخيفة ؛ 

ف لـ يجي  الجنَّةفقد نجة ككصؿ إلى بةب  اإلنسةف ز عميو بؿ سقط في نةر جينـ , كا 

                                                 

 تقدـ تخريجو . (ُ)
 ( .ٖسكرة االنشقةؽ , رقـ اآلية ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٔ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ّ)
 , هرجعةف سةبقةف , بتصرؼ . (ُْٖص)عقيدة أىؿ السُّنَّة كالجهةعة , فهف كتةب النصةاح الد ينية ,  (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ٓ)
 ( .ْْسكرة يس , اآلية رقـ ) (ٔ)
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كةف العذاب كالشقةء , كالخميقة في هجةكزتو أنكاع كأشكةؿ ؛ حسب قربيـ هف اهلل 
 تعةلى كصبلحيـ كتقكاىـ يـك القيةهة .

  بقكلو : الحدَّادفهف أكصةؼ الصراط كدقتو كهة يككف حكلو هة أشةر إليو اإلهةـ  
 كقد كرد أنو أحدُّ  , , كيؤهر النةس بةلجكاز عميو نصب الصراط عمى هتف جينـيي ك )

 . (1)(ؽ هف الشعر, كأدَّ  هف السيؼ
هةكقةؿ  : )كىك أدؽ هف الشعر كأحد هف السيؼ , ككرد في  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

بعض الركايةت : أف طكلو هسيرة ثبلث آالؼ سنة ؛ ألؼ هنية صعكد , كألؼ هنية 
 . (3)((2)ىبكط , كألؼ هنية استكاء

هػػػةكيقػػػكؿ   ؛ ر هسػػػةفتو ثبلثػػػة آالؼ سػػػنةد: أف قػػػ ككرد: ) ًبٍمفًقٍيػػػوعبػػػدالرحهف  العبلَّ
,  ف فيػػو سػػبع عقبػػةتأ, ك  , كألػػؼ سػػنة ىبػػكط اسػػتكاء, كألػػؼ سػػنة  ألػػؼ سػػنة صػػعكد
ف النػػػةس يح  (4) (حب خب مب ىب):  يػػػؿ لمهبلاكػػػةق عميػػػو كأنيػػػـ إذا تكافػػػكا بكف سػػػكا 

 .  (6)((5)عمى عقبةتو لمسؤاؿ
, كفيػػو  فتقكهػػةف حػػكؿ الصػػراط ؛ رسػػؿ األهةنػػة كالػػرحـكتي : ) الحػػدَّادكيقػػكؿ اإلهػػةـ 

لَّة  . (7)(هرت بأخذهتأخذ هف أي  ؛ , ككبلليب كشكؾ السعداف دىحىضه كهىزى
كأكؿ هف يجكزه : ) الحدَّادكعف أحكاؿ النةس عند الهركر عميو يقكؿ اإلهةـ  
كأكؿ هف  , ـسم   ـسم  ؛  : رب   , ككؿ هنيـ يكهاذ يقكؿ السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ  الرُّسؿ

 . (8)(: أهتو كهف األهـ , سمـصمى اهلل عميو ك  هحهَّد:  يجكز هنيـ
 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ٕٗص)سبيؿ االد كةر ,  (ُ)
 تقدـ تخريجو . (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِٔ)النفثةت الرحهةنية , ص (ّ)
 ( .ِْسكرة الصةفةت , رقـ اآلية ) (ْ)
 تقدـ تخريجو . (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ٔ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٗص)سبيؿ االد كةر ,  (ٕ)
 الهرجع نفسو , نفس الصفحة . (ٖ)
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 (1)مػكف هػف آثػةر الكفػكءيـ اػر هحجَّ ألنَّ ؛  ىذه األهة هف بيف سةار األهـ عرؼكتي 
 .(2)سمـكذلؾ قةؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  ؛

هةكيقكؿ  : أف جبريؿ في أكلو كأف هيکةايؿ في  ككرد: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
ـى  النةس فالآيس كسطو :  كفي حديث,  (3)؟ ؟ كهةذا عهمكا أفنكىة : عف أعهةرىـ في

 نبٌيةن دعكف يي  ؛ كأهتو ى, ثـ هكس كأهتو یسي, ثـ ع فأككف أنة كأهتي أكؿ هف يجكزه»
 سمـ؛  المَّيـ:  , كدعكاىـ يكهاذ الرُّسؿ, كال يتكمـ يكهاذ إال  , كآخرىـ نكح كأهتو نبٌيةن 
  .  (5)(   (4)«سمـ

فهف كةف أكهؿ إيهةنةن كأسػرع فػي  ؛ فيجكز النةس بأعهةليـ: ) الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 
, ككػأجكد  , ككػةلريح ككػةلطير , كجةز كػةلبرؽ الخػةطؼ عمى الصراط خؼَّ  طةعة اهلل

, كهػػػنيـ هػػػف  كهػػػنيـ هػػػف يحبػػػك  , ككأشػػػد رجػػػؿ تجػػػرم بيػػػـ أعهػػػةليـ الخيػػػؿ كالركػػػةب
 . (6)(, كهنيـ هف يقع فيية النَّةر, كهنيـ هف تمفحو  يزحؼ

هةكيقكؿ  فهنيـ هف يهر  ؛ هركر النةس عميو هختمؼك : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, ةن , ثـ سعيد , كبعدىـ کةلجكا كبعدىـ كةلطير , حي, كبعدىـ کةلر  كةلبرؽ الخةطؼ

 كهنيـ هف يخر عمى كجيو , كتتعمؽ يداه النَّةركخ رجبله في سكهنيـ هف ت ان ,ثـ حبك 
في جينـ  ألفَّ ؛  في جينـييكم عمى كجيو  , فذك الخسراف هف أىؿ الكفر كالعصيةف

 . تحت الصراط كبلليب تخطؼ النةس

                                                 

, كاليػػػػر  بػػػػةب ففػػػػؿ الكفػػػػكءهتفػػػػؽ عميػػػػو ؛ أخرجػػػػو اإلهػػػػةـ البخػػػػةرم فػػػػي صػػػػحيحو , كتػػػػةب الكفػػػػكء ,  (ُ)
بػةب اسػتحبةب إطةلػة ( , كاإلهػةـ هسػمـ فػي صػحيحو , كتػةب الطيػةرة , ُّٔ, برقـ ) الهحجمكف هف آثةر الكفكء
 ( , كبلىهة عف سي دنة أبي ىريرة رفي اهلل عنو .ِْٔ)ّْ, برقـ ) اليرة كالتحجيؿ في الكفكء

 , هرجع سةبؽ . (ٖٗ, ص)سبيؿ االد كةر  (ِ)
 يجده البةحث فيهة بيف يديو هف الهصةدر , كاهلل أعمـ .لـ  (ّ)
لػػـ يجػػده البةحػػث بيػػذا المفػػظ , كأصػػؿ الحػػديث هتفػػؽ عميػػو ؛ أخرجػػو اإلهػػةـ البخػػةرم فػػي صػػحيحو , كتػػةب  (ْ)

راطفيفرب »( , بمفظ : َٖٔاألذاف , بةب ففؿ السجكد , برقـ ) بيف ظيراني جينـ, فأككف أكؿ هف يجػكز  الص 
كاإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي  , «سػػػمـ سػػػمـ المَّيػػػـيكهاػػػذ:  الرُّسػػػؿ, ككػػػبلـ الرُّسػػػؿتػػػو, كال يػػػتكمـ يكهاػػػذ أحػػػد إال بأه الرُّسػػػؿهػػػف 

( , كبلىهػة عػف سػي دنة أبػي ىريػرة رفػي ُِٖ)ِٗٗصحيحو , كتةب اإليهةف , بةب هعرفػة طريػؽ الجنَّػة , بػرقـ )
 اهلل عنو .

 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ٓ)
 , هرجع سةبؽ . (ٕٗص)ؿ االد كةر , سبي (ٔ)
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ڈ )فأهة أىؿ الطةعة فإنيـ  ؛ جهيع الهؤهنيف بعد الهركر عمى الصراط كينجك

فإنو  كأهة أىؿ العصيةف الذيف أراد اهلل تعذيبيـ,  (1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ
, كلك كةف  , ال يشرؾ بةهلل شياةن  : كؿ هف هةت عمى التكحيد أم؛  يخرج ذك التكحيد

فبل يخمد  ؛ و هف العذاب هة شةء اهللس, بعد أف يه هنية اإليهةفتكحيده هثقةؿ ذرة هف 
 . : أف آخرىـ هف يخرج عمى رأس ألؼ سنة ككرد ف ,هؤه النَّةرفي 

,  , كأنػكاع العػذاب فػي خمػد النكػةؿ سػرهدان  ان فيػـ بػةقكف فييػة أبػد أىؿ الكفرأهة ك   
 . (2)(هكجكدة فآلالتي ا النَّةرفي 

 الحوض :
,  الجنَّػػػةفػػػي  سػػػمـىػػػك النيػػػر الػػػذم كعػػػد اهلل بػػػو نبيػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو ك : لكػػػكثر ا

, فػػةلككثر  ىػػك هجهػػع الهػػةء فػػي أرض الهحشػػر, كهػػةؤه هسػػتهد هػػف الكػػكثر: كالحػػكض 
,  , كاآلخػػػر فػػػي أرض الهحشػػػر الجنَّػػػة, إال أف أحػػػدىهة فػػػي  كالحػػػكض هةؤىهػػػة كاحػػػد

فػػػي كصػػػػؼ  سػػػمـو ك صػػػمى اهلل عميػػػ الكػػػكثر, قػػػةؿؽ عمػػػى كػػػؿ هنيهػػػة اسػػػـ لػػػذلؾ يطمػػػ
, كاآلخػػر هػػػف  أحػػدىهة هػػف ذىػػب ؛ الجنَّػػةانػػو هػػػف يهدَّ  فيػػو هيزابػػةف يىييػػتُّ » : الحػػكض

فتبػػػػيف بيػػػػذا أف هػػػػةء الحػػػػكض  ؛ هتتةبعػػػػةن  شػػػػديدان  يػػػػدفؽ دفقػػػػةن  : أم ؛ ييػػػػت ,  (3) «ؽكرً 
 . الجنَّةهستهد هف نير الككثر في 

,  كأنكػرت الهعتزلػة الحػكضرفػي اهلل عنػو : )اإلهةـ أبك الحسػف األشػعرم قةؿك  
, كركم عػف أصػحةبو رفػي  هف كجكه كثيػرة سمـكقد ركم عف النبي صمى اهلل عميو ك 

 . اهلل عنيـ أجهعيف ببل خبلؼ
,  , عػف الحسػف , عف عمي بف زيػد ةسمه: ثنة حهةد بف ه , قةؿ كركم عف عفةف

,  عبيػػد اهلل بػػف زيػػةد فػػأنكرهعػػف أنػػس بػػف هةلػػؾ رفػػي اهلل عنػػو أنػػو ذيكػػر الحػػكض عنػػد 
فقػػةؿ: هػػة , : فأتػػةه  , قػػةؿ ألفعمػػف بػػو؛ : ال جػػـر كاهلل  رفػػي اهلل عنػػو فقػػةؿ فبمػػغ أنسػػةن 

 . (4)(؟! , هة أنكرتـ هف الحكض ذكرتـ هف الحكض
                                                 

 ( .ُٔسكرة الزهر , رقـ اآلية ) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ِ)
,  كصػفةتو سػمـثبػةت حػكض نبينػة صػمى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك إبػةب  , الففةاؿ صحيحو , كتةب في سمـه (ّ)

 . (َِّٕ) ّٕ): برقـ عف سي دنة ثكبةف رفي اهلل عنو ,
 ( , هرجع سةبؽ .ِْٓاإلبةنة عف أصكؿ الديةنة , ص) (ْ)
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النبػػي صػػمى اهلل عميػػو  آؿ بػػةعمكم كجػػكب اإليهػػةف بحػػكض السَّػػةدةكاعتهػػد عمهػػةء 
هة؛ فيقكؿ  سمـك آلو كصحبو  فقػد ؛ كنؤهف بةلحكض أنػو حػؽ : ) شي  العيدركس العبلَّ

(1)ژڎ   ڎ ڈ ژ  : قػػػػػةؿ اهلل تعػػػػػةلى
كعػػػػػف عبػػػػػداهلل بػػػػػف عهػػػػػر رفػػػػػي اهلل ,  

حكفػي هسػيرة شػير : » سػمـ: قػةؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كعمػى آلػو ك  عنيهة قةؿ
هػػف المػػبف , كريحػػو أطيػػب هػػف الهسػػؾ , ككيزانػػو كنجػػـك السػػهةء , هػػف  ؛ هػػةؤه أبػػيضي 

 . (3)((2)«شرب هنو فبل يظهأ أبدان 
 :  (4)الحدَّادكقةؿ اإلهةـ 

 كفيػػػػػػو حػػػػػػكض طيػػػػػػكر الهػػػػػػةء عػػػػػػةطره
 

 لمهصػػػطفى سػػػيد السػػػةدات هػػػف هفػػػر 
ػػػػػػد)  سػػػػػػؿ( خػػػػػػةتـ هحهَّ  الكػػػػػػراـ كهػػػػػػف الرُّ

 
 أتػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػف اهلل بةآليػػػػػػػػػػػػةت كالسػػػػػػػػػػػػكر 

عظيهة كردت في عدة أحةديث فيهة سبؽ ذكر لجزء هنية , لمحكض صفةت ك  
فةتبعض تمؾ  الحدَّادهةـ اإل كقد لخص د الهؤهنكف حكض رسكؿ كيرً فقةؿ : ) الص 

كهةؤه أشد  , فيذىب هة بيـ هف العطش ؛ ربكف هنوفيش سمـاهلل صمى اهلل عميو ك 
فيو هيزابةف يصبةف هف  , , كأطيب هف الهسؾ, كأحمى هف العسؿ بيةفةن هف المبف

, , كحكلو أبةريؽ كعدد نجـك السهةء  , كطكلو كذلؾ , عرفو هسيرة شير الككثر
 .( هف شرب هنو شربة ال يظهأ بعدىة أبدان 

كاختمؼ أف العمهةء اختمفكا في هحؿ الحكض فقةؿ : ) الحدَّادثـ بيَّف اإلهةـ 
 ىك قبؿ الهيزاف كالصراط , أك الجنَّة: ىؿ الحكض بعد الصراط كقبؿ دخكؿ  العمهةء

هة, كقد رجح  (5)(كاألهر هحتهؿ , أنو بعد الصراط  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف حسيف  العبلَّ
بعد الصراط  سمـصمى اهلل عميو ك  هحهَّدفقةؿ : )كحكض نبينة  الجنَّةكقبؿ دخكؿ 

                                                 

 ( .ُ, رقـ اآلية ) ككثرسكرة ال (ُ)
 , (ٕٗٓٔ)  بػػػرقـ,  بػػػةب الحػػػكض , الرقػػػةؽصػػػحيحو , كتػػػةب البخػػػةرم فػػػي هتفػػػؽ عميػػػو ؛ أخرجػػػو اإلهػػػةـ (   ِ)

 سػػػمـآلػػػو ك  ثبػػػةت حػػػكض نبينػػػة صػػػمى اهلل عميػػػو كعمػػػىإبػػػةب  , الففػػػةاؿصػػػحيحو , كتػػػةب فػػػي  سػػػمـهاإلهػػػةـ ك 
 , كبلىهة عف سي دنة عبداهلل بف عهرك بف العةص رفي اهلل عنيهة . (ِِِٗ) برقـ, كصفةتو 

 ( , هرجع سةبؽ .ٕٗ, ص)الفكز كالبشرل  (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِّالدر الهنظـك , ص) (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٗسبيؿ االد كةر , ص) (ٓ)
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جهةعةن , يجب اإليهةف بو ؛ فيثةب  الجنَّةكقبؿ دخكؿ  عمى األصح حؽه ثةبت سنةن كا 
 . (1)هف صدَّؽ بو , كيفسؽ هف جحده(

هةثـ نقؿ   عف اإلهةـ القرطبي قكلو : )كال يخطر ببةلؾ أك  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
نهة يككف كجكده في  يذىب كىهؾ إلى أف الحكض يككف عمى كجو ىذه األرض , كا 
األرض الهبدَّلة عمى قدر هسةفة ىذه األقطةر هف ىذه األرض , أك في الهكافع 
الهبدَّلة التي تككف األرض بدالن هف ىذه الهكافع في ىذه األرض ؛ كىي أرض 

 .  (2)فةء كةلففة , لـ ييسفؾ بية دـ كلـ ييظمـ عميية أحد قط(بي
إلى أف ىنةؾ أقكاهةن يذادكف كيهنعكف عف الحكض فقةؿ  الحدَّادكقد أشةر اإلهةـ  
,  كيعرفيـ سمـعف الحكض أقكاـ بعد هة يراىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك  دكيذا: )

 فيقةؿ «إنيـ هف أصحةبي»:  السَّبلـك  الصَّبلةفيقكؿ عميو  ؛ كيؤخذ بيـ ذات الشهةؿ
  . (4)((3): إنؾ ال تدرم هة أحدثكا بعدؾ لو

 : النَّارو  الجنَّة
ىػػي دار الجػػزاء كالثػػكاب لمهػػؤهنيف يػػـك القيةهػػة , فييػػة ينسػػى الهػػؤهف كػػؿ  الجنَّػػة  

هة هر بو هف هشػةؽ كنكػةؿ كتعػب فػي دنيػةه , كيكرهػو ربػو تعػةلى بجنػة فيػو نعػيـ هقػيـ 
ؿ عنػػػػو كال انتقػػػػةؿ , ك  ىػػػػي دار الشػػػػقةء كالعػػػػذاب الهقػػػػيـ , فييػػػػة ييجػػػػةزىل  النَّػػػػةرال تحػػػػكُّ

, كالكػػةفر كالهنػػةفؽ بخمػػكد أبػػدم ؛ بكفػػره  العةصػػي بهػػة يسػػتحقو هػػف جحػػكد لنعهػػة ربػػو
لخةلقػػو كالهػػنعـ لػػو بخيػػرات ال حصػػرى كال حػػدَّ ليػػة , كبعػػد أف اسػػتحؽ الطػػرد هػػف رحهػػة 

 اهلل ؛ ليركره كتكبره كتجبره .
هةفي المية كالعرؼ يقكؿ  الجنَّةكعف  ليػة : البسػتةف  الجنَّة: )ك  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ

 . (5), كعرفةن : دار الثكاب(

                                                 

 . ( , هرجع سةبؽِِٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
( َٕٔ( , هرجع سةبؽ , كانظر التػذكرة بػأحكاؿ الهػكتى كأهػكر اآلخػرة , ص)ِْٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)

 , هرجع سةبؽ .
هتفػػػؽ عميػػػو ؛ أخرجػػػو بنحػػػكه اإلهػػػةـ البخػػػةرم فػػػي صػػػحيحو , كتػػػةب الرقػػػةؽ ,  بػػػةب فػػػي الحػػػكض , بػػػرقـ  (ّ)
ةت حػػػكض نبينػػػة صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ , ( , كاإلهػػػةـ هسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو , كتػػػةب الففػػػةاؿ , بػػػةب إثبػػػِٖٓٔ)

 ( , كبلىهة عف سي دنة أنس بف هةلؾ رفي اهلل عنو .َِّْ)َْبرقـ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٗسبيؿ االد كةر , ص) (ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٓٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ٓ)
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فقػةؿ : )كأسػهةؤىة كصػفةتية  الجنَّةثـ تطرَّؽ رحهو اهلل تعةلى لذكر أسهةء كصفةت 
؛  السَّػػػبلـلتحقػػػؽ هعةنييػػػة فييػػػة : عػػػٍدف ؛ أم : إقةهػػػة , هػػػأكل الهػػػؤهنيف , دار الخمػػػد ك 

يػػة هشػػحكنة بأصػػنةفو ؛ كػػذا ألنَّ ة هػػف كػػؿ خػػكؼ كحػػزف , كجنػػة نعػػيـ ؛ السَّػػبلهلمخمػػكد ك 
هةذكره شيخنة   . (1)عبداهلل بف سعيد بةقشير الهكي( العبلَّ

هةكعف كصؼ درجةتية كأسهةاية يقكؿ  سبع  تكالجنة: ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
, س أففمية الفردك : أف أعبلىة ك حَّ كص , تحت العرش لسةبعةفكؽ السهةء ا أيفةن 

, ثـ  النعيـ, ثـ جنة  , ثـ جنة الخمد , ثـ تميية جنة الهأكل الجنَّةكهنية تفجر أنيةر 
 . (2)(كفيكقيؿ : عم , , ثـ دار الجبلؿ السَّبلـ, ثـ دار دف جنة ع

كأهة قكلكـ  : )؛ عف أجسةهيـ ككبلهيـ فقةؿ  الجنَّةعف أىؿ  الحدَّادكساؿ اإلهةـ 
ككبلهنة في ىذه , : أيككف عمى الهعيكد هف أجسةهنة  ككبلهيـ الجنَّةفي أجسةـ أىؿ 

 ؟ أك عمى كجو آخر , الدار
ىك عمى الهعيكد هف أجسةهنة ككبلهنة كطعةهنة كشرابنة إلى آخر  ؛ : نعـ فأقكؿ
هف  السُّنَّةعمى ظةىر هة كرد في الكتةب ك ؛ عتقد اير ذلؾ , ال يجكز أف يي  هة نتعةطةه
, تككف أعظـ هف ىذه األجسةـ كهة كرد  الجنَّة, إال أف أجسةـ أىؿ  اير تأكيؿ

ينظر ببصره  الجنَّةنة أف الشخص هف أىؿ بميى  حتى , كتككف هدركةتية أكسع بكثير
, كليـ في النكةح كاألكؿ كايرىهة اتسةع عظيـ  إلى هسةفة سبعيف سنة هف كؿ جية

 . يميؽ بذلؾ الهكطف
ككبلهيـ كلذاتيـ تككف هف قبيؿ الهعةني  الجنَّةكأهة هف يعتقد أف أجسةـ أىؿ 

قةؿ ؛  لؾ هعتقدىـ في ىذا األهرذ , كالهدركةت الركحةنية فيك هعتقد بهعتقد الفبلسفة
, يحهؿ عمى الظةىر الهعيكد هف  : جهيع هة كرد في أهكر اآلخرة حجة اإلسبلـ
؛ كجهيع صفةت اهلل ههة يكىـ التشبو كينةفي التنزيو فيك عمى الهذىبيف  , اير تأكيؿ

هة الخكض في  , إهة السككت عف التأكيؿ هع اعتقةد التنزيو كىك هذىب السمؼ كا 
كهذىبنة , , انتيى بهعنةه  ىك البلاؽ بجبلؿ اهلل كقدسو كحهؿ هة كرد عمى هة التأكيؿ

 . (3)(في ذلؾ هذىب السمؼ

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِٔٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٗ/ُ)شرح القصيدة الفريدة ,  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُٕٔالهسةاؿ الصكفية , ص) (ّ)
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فظةىر القرآف  الجنَّةفأهة كدرجةتية كهة يككف فيية فيقكؿ : ) الجنَّةكعف هحؿ 
, كفي  اة درجة: ه , كفي بعض الركايةت كأنية درجةت, يقتفي أنية في السهةء 

, كأهة الجنةف  كىي أكثر هف ستة آالؼ , بأف درجةتية بعدد آيةت القرآف : بعفية
كسقفية عرش , , كأعبلىة الفردكس األعمى  كفي كؿ جنة جنةت كثيرة , فثهةف

 . الرحهف تبةرؾ كتعةلى
 يفسمهكعبةد اهلل الصةلحكف هف الهؤهنيف كاله, كأهة أىمية فيـ النبيكف كالهرسمكف 

,  , كعمٌي كأعمى فًهف رفيع كأرفع ؛ إيهةنيـ كأعهةليـ ية عمى حسببكدرجةتيـ  ,
 .ة( كليس فييـ كفيع كال دنٌي البت

بعض الهبتدعة هف الهعتزلة كايرىـ ,  آلفا النَّةرك  الجنَّةكقد أنكر كجكد   
قةؿ اإلهةـ أبك الحسف كالجهةعة ؛ كةألشةعرة كايرىـ ,  السُّنَّةكخةلفيـ في ذلؾ أىؿ 

ىهة : كاالستقةهة  السُّنَّةىؿ أفقةؿ  ؟ـ ال أأخمقتة  النَّةرك  الجنَّةاختمفكا في ك األشعرم : )
 . (1)(لـ تخمقة : ىؿ البدعأكقةؿ كثير هف  , هخمكقتةف
هػةكقػةؿ  هبينػػةن أقػكاؿ الهخػػةلفيف فػي ىػػذه الهسػألة هػػع اإلجةبػة عمػػى  ًبٍمفًقٍيػوعبػػداهلل  العبلَّ

, ثػػػـ  النَّػػػةرك  الجنَّػػػة: )كأنكػػػرت طةافػػػة هػػػف الهعتزلػػػة كجكدىهػػػة ؛ يعنػػػي : بعػػػض شػػػبيية 
هػػنيـ هػػف أحػػةؿ ذلػػؾ عقػػبلن ؛ كعبػػةد ابػػف سػػميهةف الصػػيهرم , كهػػنيـ هػػف جػػكزه عقػػبلن 
كقةؿ : إنهة عيرؼ عدـ خمقيهة سهعةن ؛ كعبدالجبةر كأبي ىةشـ , كاسػتدلكا بقكلػو تعػةلى 

؛ أم   (2)( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ): 
عطػػةء دار اآلخػػرة ال يكػػكف إال فػػي  : نخمقيػػة , كأجيػػب : بػػأف الهػػراد هنػػو اإلعطػػةء , كا 

, كأف آؿ فرعػكف يعرفػكف عمػى  آلفا الجنَّةالقيةهة , كقد صح أف أركاح الشيداء في 
   . (3)ادكَّان كعشيةن( آلفا النَّةر

آؿ  السَّػةدةكالجهةعة في ىذه الهسػألة كييرىػة عمهػةء العقيػدة هػف  السُّنَّةككافؽ أىؿ 
هةيقكؿ   بةعمكم ؛ شي  العيدركس في شرحو لهنظكهة الشي  عمي بػف أبػي بكػر  العبلَّ
دار  ةلنَّػػةرف ؛ كأنيهػػة حػػؽ الجنَّػػةك  ةلنَّػػةركنػػؤهف ب : )كنػػةره كجنػػةه( أم : قكلػػو: ) العقديػػة

مقػػػة هػػف قبػػؿ بعػػػًث الثػػكاب بإجهػػػةع األهػػة )كقػػد خي  دار الجنَّػػةك , العقػػةب بإجهػػةع األهػػػة 
ېئ ېئ  ژ : ؛ لظػػةىر قكلػػو تعػػةلى فآلهكجكدتػػةف ا السُّػػنَّةالبكاعػػث( فيهػػة عنػػد أىػػؿ 

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ْٕٓهقةالت اإلسبلهييف , ص)( ُ)
 ( .ّٖسكرة القصص , اآلية رقـ ) (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِٖٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ّ)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ  : كقػػػػػػػػػػػػةؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػػةلى,  (1)ژېئ ىئ ىئ

((2)ژپ  پ ڀ ڀ ڀ 
(3) . 

هػػةكيقػػكؿ  التػػي  , كأنيػػة : أف الجنػػةف هكجػػكدة كاألصػػح: ) ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف  العبلَّ
 .  (4)(قد أحمية اهلل آدـ كحكاء قبؿ اليبكط إلى الدنية

تحت  فآل: إنية ا قد قيؿ: ) الحدَّادكهحمية كدركةتية فيقكؿ اإلهةـ  النَّةركأهة 
كعددىة , كىي دركةت بعفية تحت بعض , : تحت البحةر  , كقيؿ األرض السةبعة

كىي التي ال قعر لية كال  ؛ كأسفميف اليةكية , أعبلىف جينـ لعصةة الهكحديف؛ سبع 
ةف لفصؿ القفةء بيف خمقو جيء بعرش , فإذا كةف يـك القيةهة كبرز الهمؾ الديَّ  قرار

,  فجعمت عف يسةره ةلنَّةريء ب, كجي  عمت عف يهينوفجي  ةلجنَّةثـ جيء ب, الرحهف 
 , كفريؽ في السعير الجنَّةففريؽ في ؛ كدعيي الخمؽ لفصؿ القفةء كالحسةب 

  . (6)(  (5)( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ )
عيـ الجنةف كأىكاؿ لن السُّنَّةهف الكتةب ك  النَّقؿكقد تقدـ فيهة سبؽ هف البحث 

, كلكف سيعرض ؛ خشية اإلطةلة كالتكرار  النَّقؿيريد أف يعيد  البةحث الالنيراف , ك 
آؿ  السَّةدةههة كرد في كتب  النَّةر ةلجنَّةالهيهة الهتعمقة بكاآلراء بعض الهسةاؿ 

  . بةعمكم العقدية كايرىة
أف عصةة الهؤهنيف ال ييخمدكف فػي نػةر جيػنـ إذا دخمكىػة كاآلراء هف تمؾ الهسةاؿ 

 األدلَّػػة, كأهػػة هػػف هػػةت كػػةفران بػػةهلل تعػػةلى فيػػك هخمػػد أبػػد اآلبػػةد ؛ كهػػة دلػػت عمػػى ذلػػؾ 
: قسػـ  قسػهةف النَّػةرثػـ اعمػـ أف أىػؿ رحهو اهلل تعةلى : ) الحدَّادالهتكافرة ؛ قةؿ اإلهةـ 

,  النَّػةركىذا القسـ ال يخمػدكف فػي  , هنيهة ىـ الذيف يدخمكنية هف عصةة أىؿ التكحيد
, كبعفػيـ  , كبرحهة اهلل تعػةلى بعفػيـ قبػؿ تهػةـ العقكبػة بؿ يخرجكف هنية بةلشفةعة

 . , كىـ هتفةكتكف بعد ذلؾ
                                                 

 ( .ُُّ, رقـ اآلية ) آؿ عهرافسكرة  (ُ)
 ( .ُّّ), رقـ اآلية آؿ عهرافسكرة  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٖٓ, ص) الفكز كالبشرل (ّ)

 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ .ِٕٗ/ُشرح القصيدة الفريدة , ) (ْ)
 ( .ٕٓسكرة الزهر  , اآلية رقـ ) (ٓ)
 ( , هرجع سةبؽ .َْالهسةاؿ الصكفية , ص) (ٔ)
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 ؛ سبعة آالؼ سنةيخرج بعد  ليـ فيية هكثةن , كأطك  كييركىل أف آخرىـ خركجةن هنية
 . كذلؾ عهر الدنية فيهة ييقىةؿ

ده البىتَّة النَّةركال يخمد في  , بؿ يخرج هنية هف كةف في قمبو هثقةؿ ذرة هف  هكح 
 . , كهة في األحةديث الصحيحة إيهةف

, كالهشرككف كالهنةفقكف الذيف هلل ىـ الكةفركف بة النَّةرخر هف أىؿ كالقسـ اآل
 . , كيفهركف الكفر في قمكبيـ تيـظيركف اإليهةف بألسنيي 

, ككميـ  فهنيـ الييكد كالنصةرل كالهجكس كايرىـ ؛ كأنكاع الكةفريف بةهلل كثيرة
ې ې ې ې ى ى ائ ):  , قةؿ اهلل تعةلى أبد اآلبديف النَّةرخةلدكف في 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 . (2)(  (1)(ىئ
آؿ بةعمكم  السَّةدةيفنيةف أـ ال ؟ هسألة هيهة لـ تخؿي كتب  النَّةرك  الجنَّةكىؿ  

هةهف الحديث عنية ؛ فقةؿ   ال يفنيةف هع أىةلييهة النَّةرك  الجنَّةك : ) ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
ة ه, كاستدلكا عمى ذلؾ بأني هع أىةلييهة يفنيةف: ىهة  فإنيـ قةلكا؛ لمجيهية  ةن ف, خبل
 , , كىذا بةطؿ لـز الهشةركة هع ذات اهلل تعةلى في البقةء هةنية هع أىةلييفلك لـ ي
اهلل تعةلى كاجب البقةء  ألفَّ  ؛ ة ال يكجب الهشةركةهقةءىهة هع أىةلييب: بةف  كأجيب

ى نفأ ؛ ةهىهة بإبقةء اهلل تعةلى ليءبقةءه تعةلى لذاتو كبقة ألفَّ , ك  كىذه جةازة البقةء
 . إشكةؿ أحدىهة هع اآلخر

ٱ ٻ ٻ )  خمكد أىمييهةك  النَّةرك  الجنَّةهشحكنةف بدكاـ  السُّنَّةةلقرآف ك ف ةن فكأي  

(3)(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
كأخرج ,  

:  الجنَّةيقةؿ ألىؿ  : » البخةرم في األدب عف أبي ىريرة رفي اهلل عنو هرفكعةن 
 . (4)« خمكد ال هكت النَّةرية أىؿ :  النَّةركيقةؿ ألىؿ , خمكد ال هكت 

                                                 

 ( .ّٔ-ِٔسكرة البقرة , اآليتةف رقـ ) (ُ)
 سةبؽ .( , هرجع ُُّسبيؿ االد كةر , ص) (ِ)
 ( .ٓسكرة الكيؼ , اآلية رقـ ) (ّ)
 (  ٱ ٻ ٻ)هتفؽ عميو ؛ أخرجو اإلهةـ البخةرم في صحيحو , كتةب تفسير القرآف , بةب قكلو :  (ْ)

( , كاإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الجنَّة كصفة َّْٕ, عف سي دنة أبي سعيد الخدرم رفي اهلل عنو , برقـ )
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: إف لكـ أف  الجنَّةيقةؿ ألىؿ  »جهع الجكاهع ( : )كأخرج الحةفظ السيكطي في 
ف لكـ أف تعيشكا فبل تهكتكا أبدان  تصحكا فبل تسقهكا أبدان  ف لكـ أف تنعهكا فبل  , كا  , كا 

ف لكـ أف تشبكا فبل ت تبأسكا أبدان  عيد كأبي ىريرة رفي عف أبي س (1)«ان دبرهكا أي, كا 
 . (2)(: كرجةلو ثقةت , قةؿ ةن عاهلل عنية ه

 أنو «الهسةاؿ الصكفية»عف ىذه الهسألة ؛ فجةء في  الحدَّادكقد ساؿ اإلهةـ 
: عهة دلت عميو  سألو السيد الجميؿ أحهد بف زيف الحبشي بةعمكم جةهع الفتةكل)

هع هة كرد , دااـ هؤبد  كالعيةذ بةهلل هف ذلؾكاألخبةر هف أف عذاب الكفةر اآليةت 
ـ تصفؽ فيو أبكابية ليس عمى جينـ يك  فَّ : ليأتيى  اإلهةـ أحهد عف ابف عهرهف ركاية 
 . كذلؾ بعدهة يمبثكف فيية أحقةبةن  ؛ فيية أحد

كنقمو ابف تيهية عف , كنقؿ اير كاحد نحك ىذا عف ابف هسعكد كأبي ىريرة 
 ؟ , فهة الذم ينبيي أف يؤكؿ بو ذلؾ جهةعة هف الصحةبة كايرىـ

, ر فيية الكبلـ : هة سألتـ عنو فيي هسألة قد كثي  و كنفعنة بوفأجةبو رفي اهلل عن
عمى الهنسكبيف إلى طريؽ  السُّنَّةكقد اعترض فيية كبسببية بعض العمهةء هف أىؿ 

الذيف ىـ  النَّةركقةلكا بةنقطةع العذاب عف أىؿ  , أخذكا بذلؾ الحديث ذكرتهكه, اهلل 
 في ذلؾ الحديث هيهة قيد رى أنو صحيحكليس ليـ حجة  , أىمية هف الهشركيف كالكفةر

البةلية هبمغ التكاتر اليير القةبمة لمتأكيؿ ال  السُّنَّةالنصكص هف الكتةب ك  ألفَّ  ؛
 . تصةدـ بهثؿ ذلؾ الخيةؿ

 النَّةر: إف  فقةؿ بعض أىؿ العمـ ذكر في الجهع بيف األهريف كجيةن  كقد رأيتي 
,  تككف فيية العصةة هف الهؤهنيف , كىي التي طبقةت سبع كأف أعبلىة تسهى جينـ

ذلؾ فتبقى بعد خركجيـ هنية كال شؾ في أنيـ يخرجكف هنية بإيهةنيـ عمى تفةكت في 
اإلشكةؿ ال يزكؿ بو كال  ألفَّ  ؛ و لوسمهفيذا الذم ذكره فيو قرب كلست أ , فةراة

                                                                                                                                            

( , عػف سػي دنة عبػداهلل بػف َِٖٓ)ِْيدخمية الجبةركف كالجنَّة يدخمية الفعفةء , برقـ ) نعيهية كأىمية , بةب النَّةر
 هسعكد رفي اهلل عنو .

أخرجو بنحكه اإلهةـ هسمـ في صحيحو , كتةب الجنَّة كصفة نعيهية كأىمية , بةب في دكاـ نعيـ أىؿ الجنَّػة  (ُ)
سعيد الخػدرم كأبػي ىريػرة رفػي , عف سيدىينة أبي  (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)كقكلو تعةلى : 

 ( .ِّٕٖ)ِِاهلل عنيهة , برقـ )
 ( , هرجع سةبؽ .ِٗٔالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
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 كأجهع عميو السمؼ كالخمؼ السُّنَّةسبيؿ إال األخذ بهة نطقت بو نصكص الكتةب ك 
 . هف األهة

فة في أنكاع العمـك كجد فيية كثيران ههة كاعمـ أف هف اتسع نظره في الكتب الهؤلَّ 
كال ينجيو هف  , ىةـ كاإلشكةالتك , كربهة أثةرت عنده شياةن هف األ يشبو ىذه الهسةاؿ

كقد أحرز هعتقده هف قبؿ بأخذ  , ذلؾ إال أف تككف لو بصيرة هنيرة كقريحة صحيحة
 . السُّنَّةعقيدة جةهعة ههة أجهعت عميو أىؿ 
اترار بو كهف فعةفةنة اهلل هف اال؛ شياةن كثران  كقد رأينة ههة ذكرنةه في الكتب

, كعندنة في ىذه الهسألة التي ذكرتهكىة كبلـ طكيؿ لكثير هف  تبةع لهة تشةبو هنواال
 . اؿ التي تجرم هجراىة, كفي ايرىة هف الهسة الهتصكفة

هسألة في بعض الهكافع هف بف حجر أشةر إلى ىذه الاكأظف أف الشي  
, كهة ىنةؾ هة يقتفي اإلشكةؿ عند هف كةف  كقد طةؿ العيد بذلؾ الكتةب , الزكاجر

 . (1)(كىك شييد السَّهعلو قمب أك ألقى 
يكـ القيةهة يف كالهشركيف سمهأيفةن عف هصير أطفةؿ اله الحدَّادكساؿ اإلهةـ 

الكقكؼ ف كالذم نراه في أطفةؿ الهشركي,  الجنَّةيف في سمهفأطفةؿ الهفأجةب : )
 . ختبلؼ كثير كقع في شأنيـال ؛النَّةرأك  الجنَّةالجـز بدخكليـ كعدـ 

إذ ال نقص  ؛ يةعمى أكهؿ أحكاؿ الطفكلية كأته الجنَّةيف في سمهكحةؿ أطفةؿ اله
عمى  فآل, ىذا هة ظير لنة كلـ أقؼ إلى ا البةلييف العةهميفيـ كهثؿ ألنَّ ؛  الجنَّةفي 

 . ذلؾ شيء في
كحيث لـ  , يف في صحةاؼ آبةايـ كىـ في درجةتيـسمهكثكاب أعهةؿ أطفةؿ اله

ف عبل كةلجد   ؛ بةءفيككف لهف فكقيـ هف اآل بةء لذلؾ بسبب كفر أك نحكهيتأىؿ اآل  كا 
ستحقةؽ في إذ هكجب اال ؛ ـ كسمطةف عةدؿ, أك القةاـ بتربية الطفؿ كتأديبو هف قي  

 القيةـ بةلتربية كالتأديب.:  الثَّةنيك  , أهر الكالدة : : أحدىهة جعؿ الثكاب لآلبةء أهراف

                                                 

:  لمعبلهة «الزكاجر عف اقتراؼ الكبةار»( , هرجع سةبؽ , كانظر كتةب ُّٗالهسةاؿ الصكفية , ص) (ُ)
ىػ َُْٕ, ) ُ( , طٗٓ, ص) ىػ(ْٕٗ: ت ) , بف عمي بف حجر الييتهي السعدم األنصةرم هحهَّدأحهد بف 

داألهيف بف  هحهَّد:  , لمعبلهة «دفع إييةـ االفطراب عف آيةت الكتةب»( , دار الفكر , ككتةب ـُٕٖٗ -  هحهَّ
( , ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ, ) ُ( , طّٗ, ص) ىػ(ُّّٗ:  ت القةدر الجكني الشنقيطي ) الهختةر بف عبد

  هصر . القةىرة ,, النةشر : هكتبة ابف تيهية 
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أف  كقؿَّ , جتيةد كالرد إلى األصكؿ كالقكاعد ه األهكر التي ذكرنةىة هنزعية االكىذ
ةية هة تجد إف كجدت , كا هف کتةب كسنة كافحةن  تجد في أهثةؿ ىذه األشيةء نصةن 

 . (1)(جتيةدهةء يككف هستنده هة ذكرنةه هف االألحد هف العم هقةالن 
 رؤية اهلل تعالى :

كةألشةعرة كايرىـ , كأنكرىة  السُّنَّةرؤية اهلل تعةلى يكـ القيةهة أثبتية أىؿ 
كنديف ):  أبك الحسف األشعرم في اإلبةنة اإلهةـ ةؿقالهبتدعة هف الهعتزلة كنحكىـ , 

يراه الهؤهنكف كهة  ؛ رل القهر ليمة البدركهة يي ؛ رل في اآلخرة بةألبصةر بأف اهلل يي 
, كنقكؿ : إف الكةفريف  سمـجةءت الركايةت عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) : كهة قةؿ سبحةنو؛  الجنَّةهحجكبكف عنو إذا رآه الهؤهنكف في 

 .  (2)(ڈ
, كأف اهلل تعةلى  الرؤية في الدنية اهلل عز كجؿسأؿ  السَّبلـكأف هكسى عميو  

 . (3)(بذلؾ هكسى أنو ال يراه في الدنية, فأعمـ  تجمى لمجبؿ فجعمو دكةن 
آؿ بػػةعمكم كفػػؽ  السَّػػةدةكقػػد اعتهػػد القػػكؿ بػػأف اهلل تعػػةلى ييػػرل فػػي اآلخػػرة عمهػػةء 

 هذىب اإلهةـ أبي الحسف األشعرم كايره .
 الجنَّػػػػػةفػػػػػي عقيدتػػػػو : )... كأف الهػػػػؤهنيف يػػػػػركف ربيػػػػـ فػػػػي  الحػػػػدَّاديقػػػػكؿ اإلهػػػػةـ 

 . (4)بأبصةرىـ ؛ عمى هة يميؽ بجهةلو كقدس جبللو(
هػػةكيقػػكؿ   ىػػػ(ٖٓٗ:  )ت شػػرحو لهنظكهػػة الشػػي  عمػػي شػػي  العيػػدركس فػػي العبلَّ

أف اهلل  السُّػػنَّة: نػػؤهف أف الرؤيػػة حػػؽ ؛ أجهػػع أىػػؿ  أم: )عمػػى قكلػػو : )كرؤيتػػو حػػؽ( 
, خػػةلفيـ فييػػة جهيػػع  السُّػػنَّةتعػػةلى ييػػرل بةألبصػػةر فػػي اآلخػػرة الرؤيػػة التػػي يثبتيػػة أىػػؿ 
يػـ يحيمػكف رؤيتػو بةألبصػةر ألنَّ أىؿ الفرؽ , أهة هخةلفة الفبلسفة كالهعتزلة فكافحة ؛ 

جكزكا رؤيتػو تعػةلى ؛ العتقػةدىـ ككنػو تعػةلى فػي  إنهةيـ ؤلنَّ , كأهة الهشبية كالكراهية ف

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ , بحذؼ .ُٕٕالهسةاؿ الصكفية , ص) (ُ)
 ( .ُٓ, اآلية رقـ )الهطففيف سكرة  (ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِاإلبةنة , ص) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُْٗعقيدة أىؿ السُّنَّة كالجهةعة , لئلهةـ الحدَّاد , خةتهة كتةب النصةاح الد ينية , ص) (ْ)
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لجيػػػػة كالهكػػػػةف , فةلرؤيػػػػة الهنزىػػػػة عػػػػف الكيفيػػػػة كالهكػػػػةف ال يقػػػػكؿ بيػػػػة أحػػػػد إال أىػػػػؿ ا
  . (1)(السُّنَّة

هةكقد أكرد  أقكاؿ الهخةلفيف كفند كبلهيـ كهة أكردكه هف  ًبٍمفًقٍيوعبداهلل  العبلَّ
هلل تعةلى في اآلخرة قةطبة عمى جكاز رؤية ا السُّنَّةقد اتفؽ أىؿ شبييـ فقةؿ : )

, بؿ ىي  ةاز ال هف الهستحيؿ؛ إذ ىي هف الج تية الصريحة في ذلؾاآل بةلدالاؿ
 . ة شةء اهلل تككينوهةبعة لمعمـ بكالههكف كمو تحت الهشياة الت , ههكنة

 , یر يي ز أف إلى أف اهلل تعةلى يجك  السُّنَّة: كذىب أىؿ  «دصشرح الهقة»قةؿ في 
يـ في ذلؾ ف, كخةل كالجية كالهكةفعف الهقةبمة  ىةن نز يركنو ه الجنَّةكأف الهؤهنيف في 

و نلكك ؛ و في الجية كالهكةف تبية ك الكراهية إنهة يقكلكف برؤيفإف الهش؛ جهيع الفرؽ 
 . یتينا , تعةلى اهلل عف ذلؾ ةن هسجعندىـ 
 «الهقةصد»قدس اهلل سره بعد نقؿ کبلـ شةرح الهدني  هحهَّدشيخنة أحهد بف  قةؿ
كالجهةعة سكاء كةنت هتعمقة بةأللكاف أك بييرىة  السُّنَّةكالرؤية عند أىؿ :  هة نصو

, كال يشترط  أهر كنكع هف اإلدراؾ يخمقو اهلل تعةلى في الحي عمى كفؽ هشياتو
إذ هة شةء  ؛ التي اعتبرىة الحكهةء كالهعتزلة طكال ايرىهة هف الشرك  ةبفكء كال هقةبم

 . (2)ةن(كهة لـ يشأ لـ يكف كلك كةف عةدي , لمعةدة ةن اهلل كةف كلك كةف خةرق
هةكيقكؿ    ؛ كال يمـز هنية حتهية كال جية كال حصر) :  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

 . , بجةهع اإلدراؾ كةلعمـ بو تعةلى
إال لنبينة  , لكنية لـ تقع شرعةن  فيي ههكنة عقبلن  ؛ كأهة في الدنية ىذا في اآلخرة

 , فقد رأل ربو ليمة الهعراج بعيف رأسو ؛ سمـكآلو كصحبو ك صمى اهلل عميو  هحهَّد
ذلؾ ال  ألفَّ ؛  كلك في صكرة جسهةنية كأهة رؤيتو تعةلى في النـك فيي جةازة اتفةقةن 

  . (3)(و هف الـز الرؤية اةلبةن ألنَّ  و ؛ينةفي التنزي
كال يشكؿ هدل طةقة البشر الهستعدة لرؤيتػو تعػةلى يػـك القيةهػة ؛ فقػد سػاؿ اإلهػةـ 

؛  الجنَّػةكأهة هة يقكل بو الهؤهنكف عمى رؤيتو تعػةلى فػي عف ذلؾ ؛ فأجةب : ) الحدَّاد
يحتهػؿ ذلػؾ كيقػـك لػو  , كيرك بيـ عند إعػةدتيـ تركيبػةن  فإنو سبحةنو يهدىـ بقكة هف قكتو

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ٕٕ) ص , ( الفكز كالبشرلُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِّٕالنفثةت الرحهةنية , ص) (ِ)
 .( , هرجع سةبؽ َِٖ/ُشرح القصيدة الفريدة , )(  ّ)
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 ؛ الفنػػػػةء , ال يحػػػـك بيػػػػة الفػػػعؼ كال يمػػػـ بيػػػة عػػػكارض كأجسػػػةد بةقيػػػةركاح أكتمػػػؾ , 
 . (1)(فبذلؾ تقكل عمى هة ىنةلؾ

كعف لحظة الكراهة ؛ لحظة المذة التي ال تعةدلية لذة , في جنةت عةلية بهقعد 
عند النظر إلى كجيو الكريـ  الجنَّةصدؽ عند هميؾ هقتدر ,  يفنى الشعكر بنعيـ 

هةة يقكؿ سبحةنو كتعةلى , كعني في  الجنَّةفبل يزاؿ أىؿ : ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ
 هف ليك كال تأثيـ , ال يستهعكف فيية شياةن  , كتنعـ بأنكاع النعيـ بأنكاع الكراهة ؛ تكريـ

, برؤيتيـ لو  ذم الجبلؿ عند ربيـ ى, كليـ زلف الهبلاكة كالرب الرحيـ , إال تسميـ
, هف اير إحةطة كال  بةلنظر إلى كجيو الكريـ بةألبصةر,  لمنعيـ إتهةهةن  ؛ تعةلى
 .  (2)(بؿ الهتكاترة لهة جةء في اآليةت كاألخبةر الهشيكرة  ؛ كيفية

 : (3)رحهو اهلل تعةلى في ديكانو الحدَّادقةؿ اإلهةـ 
 كالهتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 
 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بةلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ  

 يركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بأبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرىـ 
 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ   يػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػؾ هػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػكز كا 
 : (4)كفي أخرل لو 

 الهنػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػيكرؤيػػػػػػػػػة رب العػػػػػػػػػةلهيف 
 

 كاةيػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػد القةصػػػػػػػػػديف الهكهػػػػػػػػػؿ 
  

  

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ّٗص)النفةاس العمكية ,  (ُ)
 .( , هرجع سةبؽ َِٖ/ُشرح القصيدة الفريدة , )( ِ)

 ( , هرجع سةبؽ .َٔٓديكاف اإلهةـ الحدَّاد , ص) (ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٕٓديكاف اإلهةـ الحدَّاد , ص) (ْ)
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آل باعموي في نشر العقيدة ؛  السَّادة: جيود  الرَّابعالفصل 
 وفيو مبحثان :

لالمبحث   .: جيودىم في نشر العقيدة في حضرموت  األوَّ
 .: جيودىم في نشر العقيدة خارج حضرموت  الثَّانيالمبحث 
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لالمبحث  : جيودىم في نشر العقيدة في حضرموت ؛ وفيو ثماثة  األوَّ
 مطالب :

لالمطمب   آل باعموي في عمم العقيدة  السَّادة: عمماء  األوَّ
 : الكتب التي ألفوىا في عمم العقيدة  الثَّانيالمطمب 
 : حمقات العمم في تدريس العقيدة الثَّالثالمطمب 
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لالمطمب   :آل باعموي في عمم العقيدة  السَّادة: عمماء  األوَّ
ـ العقيدة لعؿ صفةء النفكس كخمك القمكب عف الشبو التي تحتةج إلى هدارسة عم

االىتهةـ البةلغ بعمـ العقيدة , بؿ دخكؿ التصكؼ  فعؼكةف لو دكر كبير في 
 آؿ بةعمكم بحفرهكت السَّةدة كـ القـك كالهجةىدات كايرىة جعؿكاشتيةليـ بعم

 يعزفكف عف االىتهةـ بةلتبحر بهثؿ ىذه العمـك أك االشتيةر بية ؛ كهة ىك هبلحظ .
فتةح عمى العةلـ الخةرجي ناللكف نظران لسنة الككف هف تيير الحيةة كظيكر ا 

كتكلي سبلطيف الظمـ كالجكر , كتكافد  النةس كالعمهةء هف خةرج حفرهكت , 
هشةي  آؿ بةعمكم بةلهسؤلية الكاجبة كشعكر عمهةء ك كانتشةر الجيؿ بيف العةهة , 

عمييـ تجةه عقيدتيـ كعقيدة بني جمدتيـ كبمدىـ ... كؿ ذلؾ حدا بكبراايـ ؛ هثؿ 
ىػ( كالشي  عمي بف أبي بكر بف ٖٓٔ : الشي  عبداهلل بف أبي بكر العيدركس)ت

ىػ( كهف أتى بعدىـ إلى االىتهةـ بعمـ العقيدة ٖٓٗ : )ت عبدالرحهف السقةؼ
 التصنيؼ فيو .كتدريسو ك 

ؼ كتةبو الشيير )الكبريت األحهر( كالذم يؤل   اإلهةـ العيدركس نرلفمذا  
هةكالجهةعة هة ذكره  السُّنَّةل في هقدهتو لمنص عمى أف عقيدة أىؿ تصدَّ   العبلَّ

ىػ( في هنظكهتو الشييرة عمى كفؽ الهذىب ٖٕٔ : )ترحهو اهلل تعةلى  اليةفعي
 . األكَّؿت اإلشةرة إليو في الفصؿ لعقدم األشعرم ؛ كهة تقدها

 ال تزاؿعقيدة هنثكرة هشيكرة  ىػ(ٖٓٗ: الشي  عمي بف أبي بكر)ت  ثـ يصنؼ
س كهنيج قرأ يكهيةن في بعض الهسةجد بتريـ حفرهكت , بؿ تيدرَّ تي ىذا  يكهنةإلى 

هنظكهة أخرل مية , كهة أف لو عقيدة دراسي لؤلكالد في بعض الهعةىد كالكتةتيب األى
 .هطمب التةلي اإلشةرة إليية في ال تيستأ

هةبعدىهة  أعبلـ آؿ بةعمكمكهف  شي  بف عبداهلل بف شي  بف عبداهلل بف  العبلَّ
كسبط الشي  عمي بف  ػ( حفيد الشي  عبداهلل العيدركسىَٗٗ)ت :أبي بكر العيدركس

  عمي تأليفةن هفيدان في عمـ العقيدة ؛ شرح فيو هنظكهة الشيلمنةس خرج كيي  , أبي بكر
رسةاؿ لو في هجهكع كاحد الهتقدهة الذكر , كىذا الشرح تـ طبةعتو قريبةن فهف ثبلث 

اليراء(  السُّنَّة)الفكز كالبشرل في الدنية كاألخرل بشرح العقيدة الزىراء عمى  اسهو : ؛
 كىك كذلؾ ال يحيد عف الهنيج األشعرم .
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أحد زعهةء  –ىػ( ِٗٗ )ت :كهة تجدر اإلشةرة إلى أف الشي  أبة بكر بف سةلـ 
ع عمى األخذ عف تمهيذه الشيير يكسؼ بف كةف يشج   –آؿ بةعمكم  السَّةدةكعمهةء 
ـ هف الهيرب هعتنيةن لؤلخذ كالتمهذة ىػ( كالذم قدً َُْٖ : )ت الحسني هحهَّدعةبد بف 

 عمى الشي  أبي بكر بف سةلـ .
يكصي كيحث حيث يذكر الشي  يكسؼ نفسو أف الشي  أبةبكر بف سةلـ كةف 

عمى األخذ عف الشي  يكسؼ عمـ العقيدة كالتكحيد ؛ هعمبلن ذلؾ بأف جية حفرهكت 
كةنت خةلية عف عمـ التكحيد ؛ بهعنى أف عمـ العقيدة لـ يكف هتهكنةن هنو أىمية ؛ 

ىـ )عف النفةؽ( ؛ أم : عف الشبو الكبلهية التي تحكج إلى الدراسة كالنظر كذلؾ لخمك  
 كالتأليؼ .
يعني : الشي  أبة  -ىػ( : )ككةف يقكؿ َُْٖ : لشي  يكسؼ بف عةبد)تيقكؿ ا

أرض  ألفَّ لبعض خكاصو : اقرأكا عمـ التكحيد عمى يكسؼ ؛  -بكر بف سةلـ 
حفرهكت خمية هف عمـ التكحيد ؛ كذلؾ لسبلهة الجية هف النفةؽ , كهة فيية هف 

 . (1)الهذاىب إال هذىب اإلهةـ الشةفعي رفي اهلل عنو (
آؿ بةعمكم كهحبكىـ كاآلخذكف  السَّةدةكلهة انتشرت تمؾ الهقةلة بيف الجية تبةدر 

عنيـ  لؤلخذ عف الشي  يكسؼ بف عةبد عمـ العقيدة أينهة حؿَّ كنزؿ كرحؿ , 
كخصكصةن بعد أف فةرؽ الشي  يكسؼ بف عةبد عينةت ؛ لكفةة شيخو الشي  أبي بكر 

 ىػ( .ِٗٗ)عةـ  بف سةلـ
هة هةت حتى ًشٍيع  –أبة بكر بف سةلـ  –الشي   ألفَّ )ك  يقكؿ الشي  يكسؼ :

ذكرم في جية حفرهكت كنكاحيية , فأكثر النةس أرادكا التعرؼ بي لهَّة رابيـ 
 . (2)الشي  في جنةبي(

ثـ يقكؿ : )كدخمت قرية هف قرل حفرهكت تيسهى )سياكف( فيية فقراء يقةؿ  
إلى أف قةؿ : ثـ أهر الشي   .بف عهر الخطيب .. هحهَّدليـ : آؿ بةرجة ؛ هنيـ 

الهذككر , ككةف  هحهَّدكلد الذم عقد بيني كبينو األخكة ؛  -الخطيب  هحهَّدأحهد بف 
                                                 

الحسيني  هحهَّد( رحمة ابف عةبد الفةسي ) هف الهيرب إلى حفرهكت( , لمشريؼ يكسؼ بف عةبد بف ُ)
   هرجع سةبؽ .( , َُٔالفةسي الهيربي , ص)

 , نفس الصفحة .  نفسو صدر( الهِ)
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أف يقرأ عميَّ عقيدة السنكسي الهسهةة :  -ذلؾ الزهةف خطيبةن في جةهع سياكف 
 كشرحية ؛ كذلؾ في حيةة الشي  أبي بكر بف سةلـ .« الصيرل»بػ

فقرأىة عميَّ في سياكف في الجةهع الهذككر , كهعو ايره هف الفقيةء كهف يطمب  
ىذا العمـ , حتى ختهكا عميَّ العقيدة بشرحية ؛ تصديقةن لهة ذكره الشي  هف إظيةر 

 كا في كؿ أهر الشي  بفراستو فيَّ ليذا العمـ .عمـ التكحيد عمى يدم ؛ لابل يشكُّ 
بشرحية في هدينة فةس ؛ شرحية عمى شيخي  ككهة إنَّة قرأنة ىذه العقيدة 

يهة( فطمبكني يكسؼ التةزم ... ثـ قةؿ : ككةنكا أنةس يحفركف هف قرية تيسهَّى )هرٍ 
 . (1)لمفيةفة عندىـ كلقراءة العقيدة الهذككرة ...(

:  )ت الحدَّادأيفةن كهف األعبلـ الذيف اىتهكا بةلحث عمى تعمـ العقيدة اإلهةـ 
)كعميؾ بتحسيف هعتقدؾ « : رسةلة الهعةكنة كالهظةىرة»ىػ( ؛ قةؿ في ُُِّ

صبلحو كتقكيهو عمى هنيةج الفرقة النةجية ؛ كىي الهعركفة بيف سةار الفرؽ  كا 
كالجهةعة , كىـ الهتهسككف بهة كةف عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل  السُّنَّةاإلسبلهية بأىؿ 

 . (2)كأصحةبو( سمـعميو ك 
يحصف هعتقده بحفظ عقيدة هف عقةاد األاهة ثـ قةؿ : )كينبيي لكؿ هؤهف أف 

 . (3)الهجهع عمى جبللتيـ كرسكخيـ في العمـ(
هةكذلؾ  ىػ( ؛ إذ يقكؿ في هقدهة ُُُِ : )ت ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ

كبعدي : فإفَّ هف أعظـ العمكـ « : ) النفثةت الرحهةنية بشرح العقيدة النكرانية»كتةبو 
؛ الذم ىك عبةرة عف اإليهةف  الد يففشةء سران كجيران عمـ أصكؿ ران , كأحقية بةإلقدى 

بةهلل تعةلى كبهة يجب لو كيستحيؿ عميو , كعف اإليهةف برسمو كبهة يجب ليـ 
كيستحيؿ عمييـ , كجهيع الفركع بدكف ذلؾ كةليبةء ككجسـ ببل ركح , فإذا كةف كذلؾ 

فيجب حيناذ  ؛و أصؿ كال ثبةت لمفرع إال بو ألنَّ فيذا العمـ هقدَّـ عمى سةار العمـك ؛ 
عمى كؿ طةلب لمسعةدة األبدية أف يبذؿ جيده في طمب ىذا العمـ الذم عزَّ 

                                                 

 ( .َُٖ) , ص نفسو( الهرجع ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٔازرة , ص)ؤ كالهظةىرة كاله( رسةلة الهعةكنة ِ)
 ( .ٖٔ, ص) نفسو صدر( الهّ)
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خصكصةن في جيتنة ؛ أعني : الجية الحفرهية , ال سيهة عند ظيكر أىؿ البدع 
 كاألىكاء .

ف كيجب أيفةن عمى العةرؼ بيذا الفف إفشةؤه عمى قدر كسعو ؛ رحهة لمهقمدي 
, كالعدك  قع فيوهف الخير ييدرم ؛ فهف ال يعرؼ الشر  , كحذران هف أف يقع فيهة ال

ف لبَّس بعدـ ذلؾ ؛ فيتعيف الثبةت لو كلجهيع األعداء الذيف آف ظيكرىـ  كةهف ليـ كا 
عف قريب ؛ بتعمـ ىذا العمـ , كنيي الثةبتيف عمى عقيدة السمؼ ههف ليس ليـ اطبلع 

يـ بةلكمية , كلك لـ يكف في الهخةلطة إال الرفةء بهة ىـ عمى ىذا العمـ عف هخةلطت
 . (1)عميو , القةفي بحشره هعيـ ؛ كهة نطؽ بذلؾ الحديث لكةف كةفيةن(

هةكابنو   ىػ( الذم لو عدة ُُِٔ : )ت ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ
يعني :  –)فإنو « : الدكاار»تأليفةت في عمـ العقيدة كايرىة يقكؿ في كتةبو الشيير 

يحتةج إلى عمـ العقةاد فيهة ىك حتـ عميو ؛ هف هعرفة هة يجب هلل  –الطةلب 
كلرسكلو كيجكز كيهتنع ؛ فإف ذلؾ أكؿ الكاجبةت , كأصؿ كؿ العبةدات , كيأخذ هف 

صيمو , كهف أكلو إلى تكهيمو ؛ فإنو بذلؾ تحصؿ لو هعرفة اهلل تعةلى إجهةلو إلى تف
كاإلسبلـ , كىك أصؿ الهعنى الخةص , الذم  الد يفبةلهعنى العةـ ؛ الذم عميو هدار 

 . (2)ىك نكر في القمب يقذفو اهلل تعةلى في قمب هف شةء هف الخكاص(
)كبعدي : فميعمـ « : شرح الهنظكهة الفريدة»كيقكؿ أيفةن في هقدهة كتةبو :  

كىك  - الد يفأف عمـ أصكؿ  –أيده اهلل تعةلى بنكر الفيـ الثةقب  –الطةلب الرااب 
 رأس العمـك , سةهي الهسةاؿ , هحكـ القكاعد , هنيؼ الهكاقؼ -عمـ الكبلـ كالعقةاد 

كالحد كالفكااد ؛ فيك أصؿ أصيؿ , ييبنى سةار  كالهقةصد , رفيع الهكفع كاليةية
 . (3)العمـك عميو , كعمـ في اإليهةف جميؿ , تشتد الحةجة إليو(
  

                                                 

 .بحذؼ يسير جدان هرجع سةبؽ , ( , ِّ-ُّ, ص) (  النفثةت الرحهةنيةُ)
 ًبٍمفًقٍيو( فتح بصةار اإلخكاف في شرح دكاار اإلسبلـ كاإليهةف كاإلحسةف , لمعبلهة عبدالرحهف بف عبداهلل ِ)

( , ط : دار التراث ,  تريـ , حفرهكت , اليهف َُْهف األعهةؿ الكةهمة لو , ص)ىػ( , فُُِٔبةعمكم )ت
. 

ىػ( , طيبع فهف ُُِٔ)ت  ًبٍمفًقٍيو( شرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة , لمعبلهة عبدالرحهف بف عبداهلل ّ)
 ( .َّٕالهجهكعة الكةهمة لمهؤلؼ رحهو اهلل تعةلى , ص)
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 : : الكتب التي ألفوىا في عمم العقيدة الثَّانيالمطمب 
آؿ بةعمكم خبلؿ فترة حدكد البحث لـ تكف  السَّةدةنشةط حركة التأليؼ لدل إف  

كثيرة بصكرة عةهة كفي عمـ العقيدة بةألخص , كبةلذات هة بيف فترة اإلهةـ 
ىػ( كعمي بف أبي ٖٓٔ : )ت العيدركس كاإلهةهيف ىػ(ّْٓ:الهيةجر)ت

 ىػ( , كلعؿ لذلؾ عكاهؿ ؛ هنية :ٖٓٗ:بكر)ت
آؿ بةعمكم هف حيف هقدىـ جد ىـ اإلهةـ الهيةجر بترتيب  السَّةدةانشيةؿ  -ُ

كتيياة كفعيـ االجتهةعي في حفرهكت ؛ فكهة تقدـ ذكره أف اإلهةـ الهيةجر كهف 
كاحد بحفرهكت , بؿ كةف ليـ عدة تنقبلت  هكةفذريتو هف بعده لـ يستقركا في  ثىَـّ 

ؼ القرف السةدس حتى حصؿ االستيطةف التةـ كاالستقرار بهدينة تريـ بعد هنتص
 اليجرم .
هةيقكؿ  يعني : اإلهةـ  –ىػ( : ) فرحؿ َٔٗ:)ت بف عمي خرد هحهَّد العبلَّ
بهف هعو هف البصرة إلى الهدينة الهشرفة ثـ إلى هكة ثـ إلى حفرهكت  -الهيةجر 

هتنقبلن هف بمد إلى بمد , حتى أتى اليجريف كاشترل بية أرفةن بقيهة هبميية ألؼ دينةر 
يو( كأعطةه تمؾ ينةر , ثـ انتقؿ إلى أسفؿ حفرهكت كأعتؽ عبده )شكً كنصؼ ألؼ د

, كانتقؿ هنية إلى البمد الهسهةة )اليحسي سة( كاشترل بية أرفةن , كقيؿ  (1)عتقةاألرض 
: إنيـ قصدكا قةرة جشيب أكالن , كقيؿ : بار جشيب بةلبةء , كقيؿ : رجع إلى 

 كابتنى ديةران , كتكفي رفي اهلل عنو بية .الحيسي سة بعد أف اشترل بية عقةران 
سة سي  ثـ إف اإلهةـ عبداهلل بف أحهد أعطى خةدهو )هخدهةن( هة كةف لو بةلحي 

كنكاحيية هف العقةر كاألرافي كاألهبلؾ التي بية , ثـ إف الشي  اإلهةـ عبداهلل بف 
ـ , كسكنكا أحهد كأكالده الهذككريف انتقمكا إلى )سيهؿ( كىي عمى ستة أهيةؿ هف تري

 بية هدة هف الزهةف .
بير( , فسكنكا بية هدة هف الزهةف كأحيكىة , كاحتفركا  ثـ انتقمكا هنية إلى )بيت جي

  فيية آبةران , كارسكا فيية نخيبلن أيفةن , كاشتركا أرافي كطةب ليـ بية قرار .

                                                 

ؿ بػػو كال يكػػكف عةلػػة عمػػى ايػػره , كىػػي لعػػؿ هعنػػى )عتقػػة( هػػةؿ  (ُ) يعطيػػو السػػيد لعبػػده بعػػد عتقػػو ؛ لكػػي يتهػػكَّ
 عةدة كةنت جةرية بحفرهكت ؛ كهة أخبر البةحث بعض الثقةت هف كبةر السف .
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ثـ انتقمكا عنية إلى تريـ , كىي هنسكبة إلى تريـ بف حفرهكت , قةؿ الفقيو 
 ىػ( : )كفي سنة إحدل كستيف كخهس هاة حؿَّ ُٖٖ : عبدالرحهف بف حسةف )ت

 .  (1)أبنةء عمكم تريهةن(
كانشيةليـ بعهةرة تقريبةن القرف السةدس اليجرم  أكاخرظيكر التصكؼ  -ِ

بكاطنيـ كتزكية قمكبيـ ؛ هع أف ذلؾ لف يككف هنيـ إال بعد إجةدتيـ عمـ العقيدة 
هةالبدرجة كةفية , كلذلؾ يقكؿ  ) إف التحكؿ الصكفي  ( :ىػُِِْ)ت  الشَّةطرم عبلَّ

ص العمـ كالثقةفة هع أثَّر سمبةن عمى االشتيةؿ بةلعمـك الشرعية كالعربية كالعقمية , فتقمَّ 
االىتهةـ بسرد كتب التصكؼ دكف االىتهةـ بةلتأليؼ العمهي , راـ ازارة هعةرفيـ 

الكتةبة كتنهيؽ العبةرات كبيرجة  كعهؽ هعرفتيـ ؛ كهة قؿَّ االىتهةـ بتحسيف أسمكب
 . (2)األلفةظ(

هةكيقكؿ  ىػ( : )كهع هة أثَّره التصكؼ عمى ُّٕٖ)ت  صةلح الحةهد العبلَّ
ره العمكييف بةلخصكص بحفرهكت هف حيث االجتيةد في النسؾ كالعبةدة , كهة أثَّ 

لمعمـ عف ؼ هجرل النشةط الدراسي ة هف أثر فعَّةؿ صرى ة كاألدبيَّ عمى الحيةة العمهيَّ 
هجراه السةبؽ هف الهبةلية في التهةس الفقو كالحديث , كتمقفو عف الشيكخ الهحد ثيف 

 ( .إل  سبةب الهعيشية ...هع ذلؾ فيك يراعي األ كالفقيةء ...
كبقدر هة فترت الكجية العمهية شياةن هة في هيداف الحديث كالفقو )ـ قةؿ : ث

أبنةء حفرهكت ازداد نشةطيـ في هسرح كالفنكف العربية في الظةىر حيناذ في 
  ( . التصكؼ هستيرقة في حب اهلل , هشيكلة بو عهة سكاه

كبةلجهمة فبهقدار هة نقصت العمكـ ؛ كةلحديث كفنكف العربية ):  قةؿ ثـ   
كاألدب كالشعر هف إكبةب كجد هف جةنب الهتنكريف كالخكاص بحفرهكت في تمؾ 

دة كاالجتيةد في العبةدة ؛ أم : أنيـ بقدر هة العيكد زاد في نةحية التصكؼ كالزىة
فقدكا هف كسب العمـك الظةىرة كفنكف األدب قد حيظكا بهة هينحكه هف أذكاؽ التصكؼ 

 . (3)كهشةربو القربية ؛ فكةف ليـ بذلؾ خير عكض (
                                                 

 ( بةختصةر , هرجع سةبؽ .َُْ-ٗٗ( ارر البيةء الفَّكم كديرر الجهةؿ البديع البيي , ص)ُ)
  ( , هرجع سةبؽ .ِٓٓ/ُ)( أدكار التةري  الحفرهي ِ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُٖٕ/ِ( تةري  حفرهكت , لمعبلهة صةلح الحةهد )ّ)
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خمك جية حفرهكت اةلبةن هف الههةحكةت العقدية الهحكجة لكثرة  -ّ
قةهة الحجة عمى ال حجة ؛ كهة ىك الشأف في كثير هف هدف العةلـ التآليؼ لمرد كا 

عدىة عف أهثةؿ اإلسبلهي آنذاؾ , كيؼ كاإلهةـ الهيةجر هة لجأ لحفرهكت إال لبي 
 تمؾ الفتف ؛ حفظةن لنفسو كلذريتو هف بعده .

كهة  كالشيعة ؛ األبةفيَّةكؿ ذلؾ هة خبل كجكدان ليس بذاؾ الخطير لطةافتي 
إف شةء اهلل تعةلى ؛ إذ ال تيعرؼ حفرهكت بةنشيةلية بةلخبلفةت بيف  سيأتي بيةنو

الطكااؼ العقدية الهتفةربة , أك الهنةظرات الكبلهية التي ايبتمي بية الكثير هف 
حكافر العةلـ اإلسبلهي إال في الفترة الهتأخرة هف حدكد البحث ؛ يعني : فترة 

ةكلتيـ نشر الفكر الزيدم الشيعي ؛ كبسط نفكذىـ عمى حفرهكت كهح الزَّيديَّةظيكر 
شيةؿ أىؿ البمد بشؤنيـ السيةسية , كعدـ تكفر أسبةب اليدكء كاألهف نالربهة 

 كالطهأنينة البةعثة لجمب العمهةء كالهدارس الفكرية الهختمفة ؛ فةلهشيكؿ ال ييشيؿ .
ت , كهحةكلتية فرض فكرىة عمى حفرهك  الزَّيديَّةالشيعية  الطَّةافةكلكف بظيكر 

سيأتي إف شةء آؿ بةعمكم ؛ كهة  السَّةدةكأىمية انبرل  لية عمهةء الجية كهنيـ عمهةء 
 الخةهس . فصؿهف ال الثَّةني هبحثاهلل تعةلى في ال

يعني : الشي  أبة  -ىػ( : )ككةف يقكؿ َُْٖ:  )ت يقكؿ الشي  يكسؼ بف عةبد
أرض  ألفَّ لبعض خكاصو : اقرأكا عمـ التكحيد عمى يكسؼ ؛  -بكر بف سةلـ 
ة هف عمـ التكحيد ؛ كذلؾ لسبلهة الجية هف النفةؽ , كهة فيية هف حفرهكت خميَّ 

 . (1)الهذاىب إال هذىب اإلهةـ الشةفعي رفي اهلل عنو (
ىػ( : )فربهة تسهعكف فيهة يأتي بأشيةء هف ىذا ُُِّ)ت الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 

بأصحةب رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو ك آلو القبيؿ فبل تيٍنكركنية كتىٍبقكف حسنيف الظَّف 
, فةهلل اهلل بحسف الظف بةلصحةبة , نيكصيكـ بذلؾ كثيران , استكصكا بحسف  سمـك 

مكا إال لهَّ  , الظف فييـ , كهة كةف لنة هطةلعة في ذلؾ احتجنة ة إلى الجي الزَّيديَّةة كىصى
 . (2)إلى الهطةلعة فيية , فطةلعنة ًبقىٍدر هة نحتةج إليو (

                                                 

 هرجع سةبؽ .( , َُٔص) ,( رحمة ابف عةبد الفةسي ) هف الهيرب إلى حفرهكت( ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُْٗ/ ُ, ) الحدَّاد( تثبيت الفؤاد بذكر هجةلس اإلهةـ ِ)



311 

 

كقةؿ رحهو اهلل تعةلى : ) الهبتدم الذم لـ يتبحر في العمـك , إذا نظر إلى 
 اإللييَّةتهة في ؽ قمبو كتشتت ىهو كفةتو التحصيؿ , سي  الخبلؼ في العمـك تفرَّ 

, كربهة يقع في شبية , كال هعو هف العمـ هة يزيمية بو , كأهة إذا تهكف في  النُّبكَّاتك 
 . (1)(العمـك  فبل بأس أف ينظر في الخبلفيةت ليعمـ ذلؾ

كيقكؿ أيفةن : )كعمـ الكبلـ إنهة ىك دكاء ألىؿ الشككؾ كهف انقدحت في نفسو 
كثير فةادة كال  شبية فيأخذ هنو عمى قدر دااو , فإذا حصؿ الشفةء فميس لمنظر فيو

 .  (2)كثير هنفعة(
كهف نظير ذلؾ هة ذكره اإلهةـ ابف تيهية في هجهكع الفتةكل : ) كهة أف التجيـ 

فةتكتعطيؿ  لهة كةف ابتداء حدكثو هف خراسةف كثر هف عمهةء خراسةف ذلؾ  الص 
كةر عمى الجيهية هة لـ يكجد قط لهف لـ تكف ىذه البدعة في بمده كال نإلالكقت هف ا

كةد بية اإلسبلـ كأىمو هف إف هلل عند كؿ بدعة يي »سهع بية ؛ كهة جةء في حديث : 
أك « يتكمـ بعبلهةت اإلسبلـ ؛ فةاتنهكا تمؾ الهجةلس ؛ فإف الرحهة تنزؿ عمى أىمية

 . (3)كهة قةؿ (
بحفرهكت كبةلذات العقدم هنية هع  األبةفيَّةاختفةء آثةر كهؤلفةت  -ْ

تأصميـ كقكة شككتيـ فيية ردحةن هف الزهف لعمو يعطي سببةن هنطقيةن الختفةء هؤلفةت 
آؿ بةعمكم , فمذا كثيران هة يفع الهؤرخكف كالهكثقكف  السَّةدةالحفةـر كهنية هؤلفةت 

تحت  بحفرهكت كتراثيـ كعمهةايـ عندهة كةنت حفرهكت األبةفيَّةالتسةؤالت عف 
نفكذىـ ؛ فمربهة كةنت تمؾ األسبةب الخفية لذلؾ ىي نفس األسبةب التي أدت لتمؼ 
تراث آؿ بةعمكم الهكتكب ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ أف الجهيع عةنى نفس الكفع 

 السيةسي كاالجتهةعي كاالقتصةدم .

                                                 

 . (ّٕٓ/ُ) , نفسو(  الهرجع ُ)
, دار الحةكم  ُ( , طُٖٔص) , الحدَّاد( النفةاس العمكية في الهسةاؿ الصكفية , لئلهةـ عبداهلل بف عمكم ِ)
 ـ( .ُّٗٗ-ىػُُْْ, )
ىػ( ِٖٕأبك العبةس أحهد بف عبد الحميـ بف تيهية الحراني )ت الد يفهجهكع فتةكل اإلهةـ ابف تيهية , تقي  (ّ)
الشريؼ ,  بف قةسـ , النةشر : هجهع الهمؾ فيد لطبةعة الهصحؼ هحهَّد( , تحقيؽ عبد الرحهف بف ُُّ/ٕ, )

 ـ( .ُٓٗٗىػ/ُُْٔالهدينة النبكية , الههمكة العربية السعكدية , عةـ النشر ) 



312 

 

هةيقكؿ   األبةفيَّةيقصد  –ىػ( : )كجهمة تةريخيـ ُِّٖ)ت الحدَّادعمكم  العبلَّ
 .(2)كىك عصر هجيكؿ التفةصيؿ , كاإلحةلة عميو إحةلة عمى هجيكؿ( (1)كسهطه -

كيفيؼ هف بعده الهؤرخ سعيد بةكزير : )نحف ال نهمؾ أف نصد ؽ أف هاةت 
السنيف التي عةشية اإلبةفيكف في حفرهكت دكف أف يترككا أثران عمهيةن أك أدبيةن أك 

ف أخبةرتةريخيةن يعب ر عف عقيدتيـ كهذىبيـ , كيسجؿ عكا  طفيـ كأحةسيسيـ كيدك 
لقد فةعت إذف أك اختفت هصةدر ىذه الفترة الهيهة  خمفةايـ كأهراايـ كقكادىـ ...

 هف تةري  حفرهكت , كلكف كيؼ ؟ كلهةذا ؟ ال أحد يدرم ! .
كهيهة قيؿ في تعميؿ ذلؾ هف أسبةب تتعمؽ بةلحركب كالفتف كالثكرات التي 

يقنعنة بأف ىذه الحركب كحدىة كةنت سببةن في تعرفت لية الببلد ؛ فإف ذلؾ ال 
اختفةء كؿ أثر لئلبةفية في حفرهكت ؛ إذ هف الجةاز أف تتعرض بعض ىذه 

يهكف أف ييقبؿ  الهصةدر لمتمؼ ؛ أهة أف تختفي جهيعية هف الكجكد كمية فيذا هة ال
 . (3)أك ييستسةغ (

في اليهف كحفرهكت اير  األبةفيَّةكيقكؿ الدكتكر بةذيب : )إف دخكؿ الدعكة 
 . (4)هعركؼ تةريخو بةلتحديد(

هةكيقكؿ   - األبةفيَّةيعني :  –ىػ( : ) إف تكاريخيـ ُِِْ)ت الشَّةطرم العبلَّ
فةعت ؛ فحية اإلىهةؿ كالفكفكية الفةربة أطنةبية في الببلد , كعدـ االحتفةظ 

 . (5)بةلذخةار العمهية(
 الخةهس اليجرم : )تأتي  رفكيقكؿ أيفةن عف أبةفية حفرهكت في الق

هعمكهةت نزرة كيسيرة عف شخصيةت كةف هصدرىة ذكر هة خمفتو هف آثةر عمهية ؛ 
كهثؿ شخصية أبي إسحةؽ اليهداني الذم ترؾ أعهةالن خةلدة أبقةىة اهلل تعةلى إلى 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ّّ( جني الشهةري  , ص)ُ)
 ( .ُِ), ص نفسو( الهرجع ِ)
عف كتةب الفكر كالثقةفة في التةري  ( هرجع سةبؽ , نقبلن ُٕٔ -ُٔٔ/ُ(  جيكد فقيةء حفرهكت )ّ)

 , هرجع سةبؽ . (ّٔ)الحفرهي لمهؤرخ بةكزير ص
 ( , هرجع سةبؽ .ُُْ/ُ( جيكد فقيةء حفرهكت , )ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُِِ/ُ( , نقبلن عف كتةب أدكار التةري  الحفرهي )ُٕٔ/ ُ) نفسو صدر( الهٓ)
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يكهنة ىذا ؛ ليذكر بية كتككف دليبلن عمى تةري  حقبة هجيكلة هف تةري  
 . (1)فرهكت(ػح

بيعد حفرهكت عف حكافر العمهةء , ككثرة الهشةكؿ السيةسية  -ٓ
كالحركب التي كةنت هف ًقبؿ الطةرايف عميية هف خةرجية أك هف بيف حكَّةـ البمد 

ؿأنفسيـ بعفيـ البعض , كيبرز ذلؾ جميةن فيهة تقدـ إيفةحو في البةب   األكَّ
ؼ الكاسع التعرُّ بفصكلو الثبلثة ,  كؿ ذلؾ أبعدىة عف هسةيرة الكفع الخةرجي ك 

عمى العقةاد كالهذاىب اإلسبلهية حتى في الفقو اإلسبلهي خبل فقو الهذىب الشةفعي 
كهة ىك ظةىر , فمذا هف الصعب أف نجد اير الهذىب الشةفعي هف الهذاىب 

 هة كرد بصكرة نةدرة لهذىبي اإلهةهيف أبي حنيفة ك هةلؾ األربعة بحفرهكت , إالَّ 
 بظيكر ال يكةد ييذكر .

قكؿ الدكتكر بةذيب : ) الحديث عف كجكد الهذىب الحنفي في حفرهكت يفتقر ي
, في ىذه  األبةفيَّةأشد االفتقةر إلى كجكد هصةدر كةفية , كىك أشد فقران هف هذىب 

هةثـ نقؿ عف ,  (2)النةحية( هةىػ( كعف ْٔٗ: بف عهر بةجهةؿ )ت هحهَّد العبلَّ  العبلَّ
كليس ىنةؾ (3)ابف عبيداهلل السقةؼ أنو كةف ىنةؾ قةضو لؤلحنةؼ بشبةـ حفرهكت , 

 . (4)تفةصيؿ تيذكر عف ذلؾ القةفي
, بينهة يرل  (5)لو كجكد عند الدكتكر عبدالنكر ثبتٍ أهة الهذىب الهةلكي فمـ يى 

الدكتكر بةذيب أف ههة ييثبت كجكده كصية الرحةلة السيد يكسؼ بف عةبد الحسني 
يذ الشي  أبي بكر بف سةلـ ؛ حيث أكصى أكالده بةلثبةت عمى هذىبو الهةلكي تمه

الذم كةف هقيهةن عميو هف حيف هقدهو هف الهيرب إلى حفرهكت حتى كفةتو بية , 

                                                 

 ( .ُْْ/ُ, ) نفسو( الهرجع ُ)
 ( .ُُٕ/ُفي خدهة الهذىب الشةفعي , ) ( جيكد فقيةء حفرهكتِ)
بف  هحهَّد( , لمعبلهة ٕٔ, ص) الد يف( نفس الهرجع , كنفس الصفحة , كهقةؿ النةصحيف بحفظ شعةار ّ)

داـ القكت , ص) ُعهر بةجهةؿ , ط   ( , هرجع سةبؽ .ِٓٓ-ِْٓ, دار الحةكم , بيركت , لبنةف , كا 
في القرنيف السةبع كالثةهف لميجرة ؛ دراسة تةريخية تحميمية ,  ( انظر كتةب العمـك الشرعية في حفرهكت ؛ْ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُٖ-ُٓص)
 ( .ِْ, ص) نفسو صدر( الهٓ)
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كال زالت ذريتو الهبةركة هنتشرة إلى يكهنة ىذا , كلكنيـ تحكلكا بعده إلى الهذىب 
 .(1)الشةفعي
معمهةء ؛ فبل ييعرؼ أف حةكهةن أك ةـ حفرهكت لافطيةد اةلب حكَّ  -ٔ
هنية كةف عةلهةن شييران أك هيتهةن بةلعمـ  ءان ةن أك أهيران حكـ حفرهكت أك جز سمطةن

ىػ( الذم ّٗٓ: كالعمهةء هشجعةن ليـ إال هة ندر ؛  كةلسمطةف راشد بف شجعنة )ت
:  )ت دعـ أبنةء حفرهكت في طمب العمـ , حتى أرسؿ ابنو عبداهلل بف راشد

لى هكة ؛ لطمب العمـ , كلهة تكلى السمطنة السمطةف عبداهلل  ىػ(ُٔٔ إلى اليجريف كا 
, كهع ذلؾ فمـ يصؼي األهر لو إال قميبلن هف  (2)ىذا كةف كأبيو هحبةن لمعمـ كالعمهةء

 االجتهةعيَّةك  سيةسيةة الكلعؿ هة أثبتو البةحث في دراسة الحةل , (3)الزهف
ؿ فصؿفي ال االقتصةديَّةك   ي البيةف الشةفي لذلؾ .يعط األكَّ

فنؾ الهعيشة بحفرهكت في اليةلب , كاشتيةؿ النةس بةلفرااب  -ٕ
التي أثقمت ككاىميـ عمى هدار سنيف طكيمة هع البطش كالعدكاف هف سبلطيف جية 

 هف ىذا البحث . األكَّؿحفرهكت ؛ كهة يتفح هف تفحص البةب 
هةيقكؿ  ىػ( : )قد عيرؼ سكةف حفرهكت ُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم  العبلَّ

بةلتعصب عمى هة كقعكا فيو هف الشذكذ كالجهكد عميو ؛ ليمبة البداكة كالعةهية عمييـ 
, كلشدة الفنؾ كبؤس القطر ؛ فأىمو عمى اليةلب تذىب أكقةتيـ في تحصيؿ 

مـ ستفةدة , كالذيف قيد ر ليـ اإلقبةؿ عمى العهف الهعةش ؛ فبل يتفراكف لبلالفركرم 
 . (4)ـ هعية التفرغ لذلؾ(يهنيـ في تمؾ األزهنة إنهة تييأت ليـ أسبةب خةصة تيسر ل

جهةعية ؛  ةكت ؛ نتيجة لدخكلية في حرب إبةدقمة عدد سكةف حفره -ٖ
هثمهة حصؿ هف األهير عبدالرحهف السعدم الهتكلي هف بني أهية عمى صنعةء , 

اليجرم بسفؾ  الثَّةنيالقرف كالذم انتقـ لقتؿ الحفةـر عهو عبدالهمؾ السعدم في 
                                                 

( , هرجع سةبؽ ؛ نقبلن عف رحمة ُْٕ-ُّٕ/ ُ( جيكد فقيةء حفرهكت في خدهة الهذىب الشةفعي , )ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُُّالسيد يكسؼ بف عةبد الفةسي , ص)

 ( .ُُٓعبدالنكر , ص) هحهَّد( الحيةة العمهية في حفرهكت في القرف السةبع كالثةهف لميجر , لمدكتكر ِ)
 -َُٕ) ( , هرجع سةبؽ , صفحةت هف التةري  الحفرهيُِْ-ُُِ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي )ّ)

ُُٕ. ) 
 ( , هرجع سةبؽ .ُْ( جني الشهةري  جكاب أسامة في التةري  , ص)ْ)
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, ثـ لـ يمبث بعده كالي العبةسييف عمى اليهف هعف بف (1)دهةء كثير هف الحفةـر
 . (2)زاادة أف كفع السيؼ فييـ كذلؾ

كبعد هركر أربعة قركف فقط هف ىةتيف الكةرثتيف العظيهتيف أتى كالي األيكبييف  
العمهةء هنيـ ؛ أهثةؿ يحي كسةلـ يمي كأعهؿ السيؼ فييـ أيفةن , بؿ قصد كبةر الزَّنج

, ككؿ ذلؾ كهع هة كةنت تحصؿ بيف السمطنةت كالدكيبلت هف حركب  (3)بني بكدر
أف تفنى أجيةؿ  بدَّ  ي رحى الحركب تمؾ الطةحنة عمى النفكذ كالسمطة , كبيف شقى 

 . ؟! ى ينيض العمـ كالعمهةء كالرعية بتمؾ الكفعيةبحةلية , فأنَّ 
لحفةـر عمى هستكل كبير هف بداية اإلسبلـ ؛ انفتةح اليجرات هف ا -ٗ

 االقتصةديَّةةلة في الفتكح اإلسبلهية , ثـ اليرب هف الهآسي بهشةركتيـ الفعَّ 
كنشر الدعكة في أقطةر الهعهكرة , حتى قيؿ : هف الهعمـك أف الشهس  االجتهةعيَّةك 
, بؿ ذكرت بعض  (4)تشرؽ عمى أرض ال يكجد فيية رجؿ هف حفرهكت ال
شريف هميكف ػة يقةرب العػغ هةايةت أف عدد الحفةـر في أرخبيؿ الهبليك قد بمحصاإل

جرات في الفصؿ ػعمقة بتمؾ اليػيؿ هتػحدث البةحث عف تفةصػكقد ت ,رهي ػػحف
 . عػالرَّاب

 ليؼ في عمـ العقيدةأف هف العكاهؿ الرايسية لندرة التيعتقد البةحث أ -َُ
هدرككف أف عمـ العقيدة عمـه خًطر ,  كهة ايرىـ آؿ بةعمكم السَّةدةأف  بةلذات

كالكلكج فيو عمى اير تثبت كتكثؽ ييخةؼ هنو السقكط كالنككص كبةلذات عند نشره 
شيةؿ عهر  عمى العكاـ ؛ فيك بحره  بهة ىك أنفع  اإلنسةفهف خةض فيو ارؽ , كا 

آؿ بةعمكم قد اىتهكا بكتب عظيهة أانتيـ بهة  السَّةدةىك األففؿ , كخصكصةن أف 
 : )ت يعهمكنية بأيدييـ ىـ ؛ ككتب اإلهةـ اليزالي لتأليؼفيية عف أف يحتةجكا  كيتب
ىػ( التي أعطكىة قمكبيـ كقكالبيـ , كاإلهةـ اليزالي هف كبةر هشةي  العقيدة َٓٓ

                                                 

 ( .ٕٔ( , صفحةت هف التةري  الحفرهي , ص)َُْ/ُالتةري  الحفرهي , )( أدكار ُ)
 ( .ُُٔ-ُُٓ/ُ( , تةري  حفرهكت , )ُُْ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي , )ِ)
 (ِّْ-َّْ/ِ( , تةري  حفرهكت , )َُٖ-ُٕٗ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي , )ّ)
 Richardلة السير ريتشةرد فرانسيس برتكف (  ايشتير نسبة ىذه الهقةلة إلى الهستشرؽ البريطةني الرحةْ)

Burton Francis . 
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كالجهةعة ككفى بعمهو  السُّنَّةاألشعرية , بؿ ىك أحد الهنةفحيف عف طريقة أىؿ 
هةكبكتبو عمهةن كفةادة , ككذلؾ كتب   اليةفعي . العبلَّ

 الد يفىػ( : )عمـ األصكؿ ًعٍمهةف ؛ عمـ أصكؿ ُُِّ)ت الحدَّاديقكؿ اإلهةـ 
هنو قدر الحةجة ؛ كعقيدة اإلهةـ اليزالي , كعمـ  اإلنسةفكةلعقةاد , كال بد أف يأخذ 
فينبيي أف يأخذ هف  ؛يكةد ييفيـ كال يجب عمى كؿ أحد  أصكؿ الفقو كىك عىًسر , ال

ف قدر الفركرة , ثـ بعد يأخذ في كتب الرقةاؽ التي ترق ؽ قمبو كترابو في يمىياألص
اآلخرة  كتزىده في الدنية ؛ ليأخذ في العبةدة فيجتيد فيية , كيكثر هف تبلكة القرآف 

 . (1)جيده(
ـٌ الكبلـ , فقةؿ أففي الدرس  الحسةكم أنو هرَّ  كيذكر تمهيذه اإلهةـ  بعفيـ ذى

لك كةف كذا لكةف كذا , فيكقع في  ؛البراىيف  نفع اهلل بو : )هف هكبقةتو ذكر الحدَّاد
يدة فقط , دكف ػعمـ هجرد العقػإنهة ال ؛شَّيطةف ػهؿ الػتىٍفتىحي ع (لىك) كى  القىٍمب التيـ ,

  . (2)ذلؾ(
أيفةن : ) رأينة كثيران هف العقةاد , كلـ نر ألىؿ ىذا الزهةف  الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ 

 .  (3)( ـ كالهنتيي , كلكف هنتيييـ هبتدمهني عقيدة اإلهةـ اليزالي لمهيٍبتدم أنفع هف
هةكيقكؿ تمهيذه  يعني :  –ىػ( : )كليحذر ُُِٔ)ت :  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

الكبلـ ؛ فإنو قد يكقعو في المبس كؿ الحذر هف االقتحةـ إلى عمـ  –الطةلب 
كاالرتيةب , كقد يفيـ الشبية كال يفيـ الجكاب , كتدخؿ عميو الكسةكس كاألكىةـ , 

 . (4)كربهة أخرجو عف داارة اإلسبلـ(
آؿ بةعمكم خبلؿ أجيةليـ الهتبلحقة كبةلذات في تمؾ  السَّةدةانشيةؿ  -ُُ

الحقبة هف الزهف بةلتربية كالسمكؾ كالدعكة إلى اهلل تعةلى بةلقكؿ كالفعؿ , انشيمكا 
بكؿ ذلؾ عف أف يعتنكا بكثرة التآليؼ كجهع الكتب , فمذا نجد حسب هة اتفقت عميو 

الخميؽ الحسف , بؿ هع كتب تراجهيـ نشأة أجيةليـ بةختبلؼ طبقةتيـ عمى العمـ ك 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ِّٓ/ُ( تثبيت الفؤاد , )ُ)
 ( .ّٖ/ِ, ) نفسو( الهرجع ِ)
 ( .ُُ/ِ, ) نفسو هصدر( الّ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُْ(  فتح بصةار اإلخكاف في شرح دكاار اإلسبلـ كاإليهةف كاإلحسةف , ص)ْ)
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كثرة األعداء الذيف ايبتمكا بيـ لـ يىستطع أف يثبت التةري  لنة خبلؿ الفترة لحدكد ىذا 
البحث بةلذات أف أحدان هنيـ كةف ظةلهةن أك أفَّةكةن أك عةلهةن هبتدعةن , فمذا فقد شيمتيـ 

 التآليؼ . تربية األجيةؿ كالنشء كأتبةعيـ عهميةن كعمهيةن عف أف ينشيمكا بإكثةر 
كلذا يذكر الهتأخركف هنيـ أف ظيكر التآليؼ في أكاخر القرف التةسع كهطمع 
القرف العةشر كهة بعدىة كةف نتيجة طبيعية لبداية تيير تمؾ السير , كانفتةح البمد 

التآليؼ  ينشاكالمهريديف كالداخميف عميية هف اليربةء , فتحتـ عمييـ ذلؾ الكفع أف 
هؤلؼ الرسةلة القشيرية  ذكرهالسةبؽ فيمتزهية ؛ نظير هة  رةحتى يعرؼ البلحؽ سي

: )لهة أبى الكقت إال  ىػ( في هقدهتيةْٓٔ : )ت القشيرم ـأبك القةساألستةذ 
استصعةبةن , كأكثر أىؿ العصر بيذه الديةر إال تهةديةن فيهة اعتةدكه كااتراران بهة ارتةدكه 
, أشفقتي عمى القمكب أف تحسب أف ىذا األهر عمى ىذه الجهمة بيني قكاعده , كعمى 

بعض كذكرت فيية  -أكرهكـ اهلل  -ىذا النحك سةر سمفو , فعمقت ىذه الرسةلة إليكـ 
ر شيكخ ىذه الطريقة في آدابيـ كأخبلقيـ , كهعةهبلتيـ كعقةادىـ بقمكبيـ , كهة سيى 

أشةركا إليو هف هكاجيدىـ , ككيفية ترقييـ هف بدايتيـ إلى نيةيتيـ ؛ لتككف لهريدم 
ىذه الطريقة قكَّة , كهنكـ لي بتصحيح شيةدة , كلي في نشر ىذه الشككل سمكة , 

, كأستعيف بةهلل سبحةنو فيهة أذكره كأستكفيو , كأستعصهو كهف الكريـ ففبلن كهثكبة 
 . (1)هف الخطأ فيو , كأستيفره كأستعينو كىك بةلففؿ جدير , كعمى هة يشةء قدير(

ىػ( : )كهفت الطبقة ُُِٔ : )ت ًبٍمفًقٍيويقكؿ الحبيب عبدالرحهف بف عبداهلل 
عمى ذلؾ إلى زهف )العيدركس( كأخيو )الشي  عمي( , فةٌتسعت الداارة كبىعيدى  األكلى
عد الدار ؛ فةحتيج إلى التأليؼ كاإليفةح , كاتصؿ بيـ القريب كالهنفصؿ بب الهزار

« الكبريت األحهر»النفكس ؛ كػكالتعريؼ , كظير بحهد اهلل هة يشرح الصدكر كيبيج 
كاير ذلؾ ههة كثر كاشتير , « ... البىرقة»ك, « الهعةرج», ك« الجزء المطيؼ»ك, 

 . (2)كفٌكع عىرؼ هعرفتو اآلفةؽ كانتشر (
                                                 

( ,   ُٕ/ُىػ( , )ْٓٔ, لمعبلهة عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الهمؾ القشيرم )ت :  ( الرسةلة القشيريةُ)
تحقيؽ : اإلهةـ الدكتكر عبد الحميـ هحهكد ك الدكتكر هحهكد بف الشريؼ , النةشر: دار الهعةرؼ , القةىرة , 

  هصر .

نبذة », كانظر  (َِّ/ ُ)( نقمو عنو الحبيب عيدركس بف عهر الحبشي في كتةب)عقد اليكاقيت الجكىرية( ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .َِّىػ( , ص)ُُِٔ)ت  ًبٍمفًقٍيولمعبلهة عبدالرحهف « في تعريؼ الطريقة العمكية
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ىػ( كهعةصريو هف عمهةء بمده ثـ ُُِّ)ت  الحدَّادلكف هف الهبلحظ أف اإلهةـ 
هف بعدىـ قد أبدكا اعتنةء خةصةن بعمـ العقيدة كالتأليؼ فيو ؛ كهة سيتفح هف 

كالتي سيأتي ذكرىة ىنة , كلعؿ هف األسبةب  التصنيفةت التي أيلفت في ذلؾ العيد
 الرايسية لذلؾ حث هشةيخيـ عمى تعمـ كتعميـ عمـ العقيدة .

هةيقكؿ  ىػ( : )كقد كةف سيدم ككالدم َُُُ: )ت ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
الهدني الشيير بةلقيشةشي رحهو اهلل كنفع بو  هحهَّدالعةلـ الربةني كلي اهلل أحهد بف 

كيأهر بإشةعتو لكؿ هف كفد عميو هف  -عمـ العقيدة   -كثيران هة يتكمـ في ىذا العمـ
ىذا الشي  كةف  ألفَّ جهيع األقطةر , كليس ذلؾ إال لهة كقع في الكقت كلهة سيقع ؛ 
لي في التكجو إلى كثير الهكةشفة بةألخبةر الييبية , كلقد أكصةني بذلؾ حيف أذف 

 . (1)الجية , كعقدت النية عمى إتهةـ هة كصةني بو ؛ كهة ىك فرض عيف لدمَّ (
و عمى ال شؾ أف طكفةف االحتداـ الطةافي كالسيةسي كتنكع األىكاء يمقي بظم  

كجكد الهؤلفةت , كال شؾ أف يتـ إخفةء كثير هنية أك إتبلفية ؛ تبعةن ليكل أك عداكة أك 
ؿ هف ىجهةت النجدييف هف إتبلؼ خزااف الكتب بتريـ كبعض نحكىة , كهة حص

 . (2)فكاحيية إال شةىدان جميةن عمى ذلؾ
ليؼ السةد آؿ أكبير في قؿ  ت أثرسبةب الهذككرة كايرىة كةف لية فمعؿ تمؾ األ

 بةعمكم في عمـ العقيدة كايرىة خبلؿ فترة حدكد البحث .
كلكف ىذا ال يهنع كجكد هؤلفةت ليـ في العقيدة كخصكصةن في القرف التةسع كهة 

آؿ بةعمكم , كالذم حدا بيـ إلى  السَّةدةبعده ؛ كذلؾ ربهة لبداية التيير الذم الحظو 
 . بعييـهتَّ أف يعهمكا التصةنيؼ ؛ حتى ال تتيير عقةاد كأفكةر 

 
  

                                                 

 ًبٍمفًقٍيو(  النفثةت الرحهةنية في شرح الهنظكهة النكرانية في العقيدة القرآنية , لمعبلهة عبداهلل بف أحهد ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِّىػ( , ص)َُُُبةعمكم)ت

صفحةت هجيكلة هف تةري  حفرهكت ,  ك هرجع سةبؽ , ( , ِٕٓ/ُ( انظر أدكار التةري  الحفرهي , )ِ)
كعميية تعميقةت العبلهة عمكم بف طةىر الحداد ,  (ُٗىػ( , ص)ََُْلمعبلهة عبداهلل بف حسف بمفقيو )ت : 

كالنشر , تريـ , ق( , تحقيؽ كتقديـ السيد هصطفى بف عبدالرحهف العطةس , ط تريـ لمدراسةت ُِّٖ)ت : 
داـ القكت ص)حفرهكت , اليهف   . (ِٓٗ-َٓٗ( , )ّْٗ, كا 
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 من ىذه التآليف :ف
تأليؼ الشي  عمي بف أبي « : اليرا السُّنَّةالعقيدة الزىرا في »هنظكهة  -ُ

كهنظكهتو ىذه  تتألؼ هف  ,ىػ(  ٖٓٗ:  )ت بكر السكراف بف عبدالرحهف السقةؼ
 عشريف بيتةن هف بحر )الطكيؿ( , هطمعية :

 خيػػػػػػػري كاًرثً  الكبريػػػػػػػةعػػػػػػػبل ذك العػػػػػػػبل ك 
 

 ىػػػػػػك الكاحػػػػػػدي األعمػػػػػػى هثيػػػػػػري البكاًعػػػػػػثً  
 تكٌحػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػي إثبػػػػػػػػػػةًت حسػػػػػػػػػػًف كهةًلػػػػػػػػػػًو  

 
 كفػػػػي قدًسػػػػًو عػػػػف كػػػػؿ  نقػػػػصو كحػػػػةدثً  

 كعػػف كيػػؼى هػػٍع أيػػفى هتػػى فػػي اقتفػػةًاية 
 

 (1)كهػػػة يقتفػػػػيو القػػػدسي عنػػػػدى التبةحػػػػثً  
ػفةتهنيػة تتحػدث عػف  األكلػىالنظـ : السبعة األبيػةت ىذا كصؼ      اإللييَّػة الص 

كالنشػػػر كالصػػػراط  الهسػػػتحيؿ هنيػػػة كالكاجػػػب , ثػػػـ اإليهػػػةف بةلهييبػػػةت ؛ هثػػػؿ : الحشػػػر
لؤلكليػػةء ؛ كذلػػؾ فػػي أربعػػة أبيػػةت , ثػػـ هسػػألة إثبػػةت الكراهػػةت  الجنَّػػةك  النَّػػةركالهيػػزاف ك 

ثبةت تعذيب ث عػف ؛ كذلػؾ فػي بيتػيف هنيػة , ثػـ تحػدَّ  في القبػر هنكر كنكير الهمكيف كا 
يؿ الصػػحةبة حسػػب تػرتيبيـ فػػي الخبلفػػة الراشػدة ؛ كذلػػؾ فػػي تففػيؿ ىػػذه األهػػة كتففػ

خهسػػة أبيػػػةت , ثػػػـ أشػػةر إلػػػى أف كػػػؿ هػػة ذكػػػره ىػػػك اعتقػػةده كاعتقػػػةد هشػػػةيخو , كخػػػتـ 
؛ كذلػؾ فػي البيتػيف  سػمـعمى النبي صػمى اهلل عميػو كآلػو كصػحبو ك  ةلصَّبلةالهنظكهة ب
 األخيريف .

لعقيدة الزىراء عمى الفكز كالبشرل في الدنية كاألخرل بشرح ا»كتةب  -ِ
هةهؤلؼ الكتةب ىك « : اليرَّا السُّنَّة شي  بف عبداهلل بف شي  بف عبداهلل بف  العبلَّ

لد بهدينة تريـ حفرهكت في شير ذم القعدة ؛ عةـ  أبي بكر العيدركس ؛ كي
 بف الشي  عمي بف أبي بكر السكرافاكالشي  عبداهلل  ىػ( , أخذ عف أبيوُٗٗ)

هةىػ( ك ْٔٗ)ت بف عبدالرحهف الد يفىػ( , كالشي  أحهد شيةب ْْٗ)ت أحهد  العبلَّ
العقد النبكم كالسر »ىػ( كايرىـ , هف هؤلفةتو : ْٕٗ)ت ابف حجر الييتهي

في التراجـ هخطكط , لو هنظكهة في العقيدة , كلو عميية شرحةف « الهصطفكم
كقد طيبع « الحزب النفيس» رد سهةهك سيأتي الحديث عنيهة , رسةلة في العدؿ , ك 

كؼ كلـ كىك عمى لسةف التص« نفحةت الحكـ عمى الهية العجـ»هع شرحو ىذا , 

                                                 

ل بشرح العقيدة الزىراء عمى ( هجهكع هشتهؿ عمى ثبلث رسةاؿ , هنية : الفكز كالبشرل في الدنية كاألخر ُ)
 ( , هتف الهنظكهة .ّٔاليراء , هرجع سةبؽ , ص) السُّنَّة
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تكفي بأحهد أبةد اليند كديفف بية ؛ كذلؾ سنة , يكهمو , ديكاف شعر هخطكط 
 . (1)ىػ(َٗٗ)

ىػ( الهتقدـ ذكرىة في ٖٓٗ)ت كصؼ الشرح : ىك شرح لقصيدة الشي  عمي
ىػ( كهة سيأتي ذكر ذلؾ , كاعتهد هحقؽ الكتةب ُّْٖ) هؤخران عةـالعقيدة , كطيبع 

( صفحة َُِعمى نسختيف خطيتيف , كبميت عدد صفحةتو بعد الطبةعة حكالي )
في الحجـ الهتكسط , ككةنت طريقة شرحو أنو يذكر البيت الهقصكد شرحو كيشرحو 

 جيهخر  , ذاكران كأثر السمؼ  السُّنَّةهف الكتةب ك  األدلَّةعمى حده , هستعرفةن 
 األحةديث .

( بيتةن هف ُٕقصيدة )تحفة الهريد( لمشةرح السةبؽ : كىي هككنة هف ) -ّ
 : (2)بحر البسيط , يقكؿ في هطمعية

ـً  ػكًد ًسػكل الهكجػكًد فػي الًقػدى ة ًفي الكيجي  هى
 

ـً   ػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػةهي ًهػػػػػػػػػف عى ػػػػػػػػػة ًسػػػػػػػػػكىاهي فىقىػػػػػػػػػٍد أىٍنشى هى  كى
ـه   ػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػكفي كيمُّػػػػػػػػػػػٍو ظىػػػػػػػػػػػبلـه بةطػػػػػػػػػػػؿه عى  الكى

 
ػػػػػى الظُّمىػػػػػـً    كالحػػػػػؽُّ نػػػػػكره تجمَّػػػػػى فػػػػػي ديجى

 لػػػػػكال تىجم يػػػػػًو فػػػػػي األٍكػػػػػكىاًف هػػػػػة ظىيىػػػػػرتٍ  
 

ػػػػػػػـً   ػػػػػػػطىٍع نيػػػػػػػكريهي السَّػػػػػػػةًرمُّ فػػػػػػػي األيهى  كال سى
كصؼ الهنظكهة : ىي بصكرة عةهة تتحدث عف دالاؿ كجكد اهلل سبحةنو  

ـ بحؽ كتعةلى كهظةىر قدرتو كبةىر آيةتو في هخمكقةتو , كأيفةن الحث عمى القية
 يستحؽ العبةدة في الحقيقة ايره عزَّ كجؿَّ . عبكدية اهلل تعةلى ؛ إذ ال

هةشرح الهنظكهة السةبقة كىي لنفس النةظـ  -ْ شي  بف عبداهلل  العبلَّ
بميت « : سراج التكحيد بشرح تحفة الهريد»ىػ( , كقد سهةه : َٗٗ)ت  العيدركس

 ( صفحة .ّٗعدد صفحةتو بعد الطبع )
ييمب عمى ذلؾ الشرح الجةنب الصكفي كالهعةني الصكفية  كصؼ ذلؾ الشرح :

النبكية عمى  السُّنَّة, كقد استعةف الهؤلؼ في طرحو لتمؾ الهعةني بةلقرآف الكريـ ك 
عف هشةي  التصكؼ ؛ هثؿ اإلهةـ  النَّقؿكأزكى التسميـ ك  الصَّبلةصةحبية أففؿ 

 عمكم .ىػ( كرجةؿ الطريقة الهنسكبة لمسةدة آؿ بةَٓٓ)ت  اليزالي

                                                 

 )  ( ( , كالسمسمة العيدركسيةُُٕ/ِ(, كالهشرع الركم)ّّّ(  النكر السةفر في أخبةر القرف العةشر ص)ُ)
 كايرىة .

 ( .ُْٖ, القصيدة الهكسكهة بتحفة الهريد , ص) نفسو(  الهرجع ِ)
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ؿكقد طيبع لمهؤلؼ في هجهكع كاحد ثبلثة كتب ؛  الفكز »هنية : كةف كتةب  األكَّ
الهتقدـ ذكره , « اليراء السُّنَّةكالبشرل في الدنية كاألخرل بشرح العقيدة الزىراء عمى 

: هجهكع  الثَّةلثك « , رسةلة التكحيد بشرح هنظكهة تحفة الهريد»: كةف كتةب  الثَّةنيك 
؛ كذلؾ سنة « الحزب النفيس الهسهَّى بدرىـ الكيس» أكراد كأذكةر كأدعية سهةه

ىػ( بةعتنةء أحد أحفةده الهعةصريف ؛ كىك البةحث حسيف بف شي  بف ُّْٖ)
 عبدالقةدر العيدركس .

عقيدة هنثكرة لمشي  عمي بف أبي بكر بف عبدالرحهف السقةؼ  -ٓ
 . ىػ(ٖٓٗ)ت

بطريقة هنثكرة كليست هنظكهة , كقد ابتدأ في كىي عقيدة كفعية هؤلفية 
في عقيدة هختصرة األلفةظ , جميمة الهعةني , فأقكؿ بعد  فصؿ : هقدهتية بقكلو : )

عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحةبتو  السَّبلـك  الصَّبلةحهد هلل ك 
و شياةن هف األصفيةء : آهنت بةهلل , كصدقت بأف اهلل شيء ليس كهثمو شيء , ال يشب

الهصنكعةت , كال يشبو شيء هف الهخمكقةت في ذاتو الهقدسة ...إل ( كقد ذكرىة 
هة شي  بف عبداهلل فهف شرحو لمقصيدة التي لمشي  عمي بف أبي بكر  العبلَّ
 ( سطران في نسخة الهطبكع .ُْ( , كىي هختصرة بمغ  عدد أسطرىة )ُِٖص)

كىي  ىػ(  :ٖٓٗ)تعقيدة أخرل لمشي  عمي بف أبي بكر السكراف  -ٔ
كأطكؿ هنية  قميبلن , كقد اعتنى بية أىؿ  األكلىعقيدة هنثكرة أيفةن كلكنية أشير هف 

تريـ , كخصكصةن في بعض الهسةجد ؛ حيث تيقرأ فيية ليبلن بعد قراءة حزب القرآف 
 قبؿ صبلة العشةء . ك 

أشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو , كأشيد أف كهطمع تمؾ العقيدة ىك : )
ان عبده كرسكلو , آهنتي بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو , كاليـك اآلخر هحهَّد سي دنة

كبةلقدر خيره كشره , صدؽ اهلل , كصدؽ رسكلو , صدؽ اهلل , كصدؽ رسكلو , 
ف كنتي قمتي شياةن خبلؼ اإلجهةع رجعت  آهنت بةلشػريعة , كصدقت بةلشريعة , كا 

 إل  ( .  عنو , كتبرأت هف كؿ ديف يخةلؼ ديف اإلسبلـ ...
التي يميج بية عةهة يصؼ تمؾ العقيدة بعض البةحثيف فيقكؿ : إنية العقيدة )

النةس في هسةجد هدينة تريـ كهة جةكرىة حفظةن ؛ لكثرة التكرار , كهف خبللية يدرككف 



322 

 

بيسر كسيكلة كطبلقة لسةف , ككقفكا هف أسس ككاجبةت هة يمـز اعتقةده عمى الهكمؼ 
يخرجكف بو هف صفة التقميد خبلؿ هتنية الهقتفب عمى نكع استدالؿ في الهعتقد ؛ 

ح كالبنَّةء كالتةجر كالصةاغ كالجزار كايرىـ حسف  , الهحض  كبيذه الطريقة تيسر لمفبلَّ
 . (1)... ( اإلدراؾ لقكاعد االعتقةد , بيير تكمؼ كال تعنت

ىػػػػ( : كىػػػي تتكػػػكف هػػػف خهػػػس صػػػفحةت ُُِّ) الحػػػدَّادعقيػػػدة اإلهػػػةـ  -ٕ
 ؛ هطمعية :  (2)ية(الد ينآخر كتةبو الشيير )النصةاح  الحدَّادتقريبةن أفةفية اإلهةـ 

)ىػػذه عقيػػدة كجيػػزة جةهعػػة نةفعػػة إف شػػةء اهلل تعػػةلى عمػػى سػػبيؿ الفرقػػة النةجيػػة ؛ 
 يف .سمهكالجهةعة كالسكاد األعظـ هف اله السُّنَّةكىـ أىؿ 

 . سمـكآلو كصحبو ك  هحهَّد سي دنةالحهد هلل كحده , كصمى اهلل عمى 
كبعػػد : فإنػػة نعمػػـ كنقػػر كنعتقػػد , كنػػؤهف كنػػكقف , كنشػػيد : أف ال إلػػو إال اهلل كحػػده 

أزلػي إيػةه , قػديـ  هعبػكد إال سػكاه , كال ربَّ  ال شريؾ لو ؛ إلػو عظػيـ , همػؾ كبيػر , ال
ـ يكلػد , ابتداء ألكليتػو , كال انتيػةء آلخريتػو . أحػد صػهد , لػـ يمػد كلػ , دااـ أبدم , ال

كىػػػك السػػػػهيع  يءكلػػػػيس كهثمػػػو شػػػػ, شػػػبيو لػػػػو كال نظيػػػر  ال كلػػػـ يكػػػف لػػػػو كفػػػكان أحػػػػد ,
 . (إل  البصير...

آؿ بػػػػةعمكم  السَّػػػةدةكىػػػي أكسػػػع كبعبػػػةرة  أشػػػػهؿ : ىػػػي هػػػف العقةاػػػد التػػػػي اليػػػزاؿ 
 ة , كييعمهكنية أكالدىـ .يتكاصكف بي

الهنظكهػػة النكرانيػػة فػػي العقيػػدة القرآنيػػة , لمعبلهػػة عبػػداهلل بػػف أحهػػد بػػف  -ٖ
ىػػ( ُُُِىػػ( كالهتػكفى بيػة سػنة )َُّْ) بػةعمكم , الهكلػكد بتػريـ سػنة ًبٍمفًقٍيوعبداهلل 

 ( بيتةن تقريبةن هف بحر الرجز .ِّٓ, كىي تتألؼ هف )
قد كةف سيدم ككالػدم العػةلـ الربػةني كلػي ك فيقكؿ : )كيبيف النةظـ سبب تأليفو لية 

ىػػ( كنفػع بػو كثيػران َُُٕ:)ت الهػدني الشػيير بةلقيشةشػي رحهػو اهلل هحهَّػداهلل أحهد بف 
هة يتكمـ في ىذا العمـ , كيأهر بإشةعتو لكؿ هف كفد عميو هف جهيع األقطػةر , كلػيس 

ىػذا الشػي  كػةف كثيػر الهكةشػفة بةألخبػةر  ألفَّ ذلؾ إال لهة كقع في الكقت كلهة سيقع ؛ 

                                                 

ف هنيجية هدرسة حفرهكت في تعميـ كتحصيؿ عمـ العقيدة , لؤلستةذ هنير سةلـ بةزىير , ( لهحة عُ)
 ( , تحت الطبع .ُِص)
ىػ َُِْ) ّ( , طُْٗ-ُْٓ, ص) الحدَّادية كالكصةية اإليهةنية , لئلهةـ عبداهلل بف عمكم الد ين( النصةاح ِ)
 ـ( ,  دار الحةكم لمطبةعة كالنشر كالتكزيع .ُٗٗٗ -
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الييبية , كلقد أكصةني بذلؾ حيف إذف لي في التكجو إلػى الجيػة , كعقػدت النيػة عمػى 
 إتهةـ هة أكصةني بو ؛ كهة ىك فرض عيف لدمَّ .

التفةتػػةن إلػى ىػذا العمػـ ففػػبلن  هػت ليػةلبيـفمهػة كصػمت إلػى الجيػة لػػـ أجػد فيهػة عم 
( إليػػو خصكصػػةن ... احتيػػةجيـك شػػأف الطػػبلب هػػع شػػدة عػػف الػػتعطش إليػػو , الػػذم ىػػ

كلهػػة كػػةف األهػػر هػػة ذكػػرت , كقػػد عقػػدت النيػػة عمػػى هػػة هػػر , الهكجبػػة )إلػػى أف قػػةؿ : 
إف شػػةء اهلل تعػػةلى لثػػكاب هػػة لػػك أشػػعت العمػػـ الهػػذككر بةلفعػػؿ ؛ لقكلػػو صػػمى اهلل عميػػو 

نهػػة لكػؿ اهػػرئ هػ, إنهػػة األعهػةؿ بةلنيػػةت : » سػمـكآلػو كصػػحبو ك  رأيػػت أف  (1)«ة نػػكلكا 
أهتثػػؿ الكصػػية حسػػب اسػػتطةعتي بهنظكهػػة جةهعػػة اةلبػػةن لهػػة يجػػب عمػػى كػػؿ هكمػػؼ 
اعتقػػةده , كلهػػة ال يػػتـ الكاجػػب إال بػػو ؛ لتكقػػؼ الكاجػػب عميػػو , كايػػر ذلػػؾ هػػف الفكااػػد 

 الفرااد .
راهيػػػةن هػػػة ال يعنػػػي ههػػػة ذكػػػره اةلػػػب عمهػػػةء ىػػػذا الفػػػف هػػػف عمػػػـ الحكهػػػة العرفيػػػة  

ذلؾ ال يجدم عند جهيع هف لو تثبت بػةلعمـ  ألفَّ كهجةدلتيـ , ككذلؾ العمـ الطبيعي ؛ 
هػػف أىػػؿ الجيػػة , بػػؿ ذكػػر ذلػػؾ أك شػػيء هنػػو هفػػرة ألكثػػرىـ , فتعػػيف حيناػػذ حذفػػو , 

نهة عدلت عف النثر إلى الػنظـ   ألفَّ كصػية شػيخنة إف شػةء اهلل تعػةلى ؛ كذلػؾ  لتػتـ؛ كا 
النفػػػكس طبعػػػةن لػػػذلؾ , فتسػػةرع النفػػػكس لحفػػػظ الػػػنظـ ,  فبلالػػنظـ سػػػيؿ لمحفػػػظ هػػػع هػػي

 . (2)كيمـز هف ذلؾ اةلبةن اإلشةعة(
السةبقة لمهؤلؼ في شرحو رحهػو اهلل تعػةلى لمهنظكهػة هنيجػو  الهقد هةكيتفح هف 

 في ذلؾ التأليؼ . 
 الهنظكهة قكلو :كهطمع تمؾ 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػةؿ الفقيػػػػػػػػػػػػػػػػر الهػػػػػػػػػػػػػػػػذنب الهقػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 

 الهعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الهفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطري  
 الحهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هلل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ الهثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػو ككصػػػػػػػػػػػػػػػػػفو كالفعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  

ػػػػػػػػػػػػػبلةثػػػػػػػػػػػػػـ    األكهػػػػػػػػػػػػػبل السَّػػػػػػػػػػػػػبلـك  الصَّ
 

 عمػػػػػػػػػػػػػى النبػػػػػػػػػػػػػي الكةهػػػػػػػػػػػػػؿ الهكهػػػػػػػػػػػػػبل 
 ثـ قةؿ : 

 ككاجػػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػػى الهكمفػػػػػػػػػػػػػػػيف طػػػػػػػػػػػػػػػرا
 

 هعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهعبػػػػػػػػػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػػػػػػػػػران جيػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 لمخػػػػػػػػػػػػػػػبلؼً كاخػػػػػػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػػػػػػػف التقميػػػػػػػػػػػػػػد  

 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػو هثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذكم العفػػػػػػػػػػػػػػػػةؼً  

                                                  

 تقدـ تخريجو . (ُ)
 . , هرجع سةبؽ( ّّ-ِّ, ص) ( النفثةت الرحهةنيةِ)
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 ... إل  .
النفثػػػةت الرحهةنيػػػة فػػػي شػػػرح الهنظكهػػػة النكرانيػػػة فػػػي العقيػػػدة القرآنيػػػة ,  -ٗ

, كأصػؿ ىػذا الكتػةب هنظكهػة فػي العقيػدة  ًبٍمفًقٍيػولمعبلهة عبداهلل بف أحهػد بػف عبػداهلل 
 ( صفحة .ّٓٓلمهؤلؼ نفسو , كيقع الشرح بعد أف طيبع في )

ب تأليفو فيقكؿ : )كةف السبب فػي جػكد ىػذا الشػرح فػي الخػةرج سػؤاؿ كأهة عف سب
جهةعة هف الهحبيف الصةدقيف لذلؾ , هرة بعد أخرل , كبةليت في طمب اإلقةلػة هػنيـ 
عف ذلؾ في كؿ هرة ؛ لقصػكر البػةع كقمػة الهتػةع ككثػرة األشػيةؿ الػكاردة عمػى البػةؿ , 

هػػػكه , كطمبػػػت الخيػػػرة حيناػػػذ هػػػف العػػػةلـ فػػػأبكا إال الكفػػػةء بهػػػة قػػػةلكه , فأسػػػعفتيـ بهػػػة را
كعػػي هػػة يػػدؿ عمػػى اهتثػػةؿ األهػػر , فبػػةدرت إلػػى ذلػػؾ ؛  بخفيػػةت األهػػكر , فنفػػث فػػي ري
راجيػػةن بػػػركز كػػػؿ كمهػػػة هػػػف الشػػػرح إف شػػػةء اهلل تعػػػةلى خةلصػػػة لكجػػػو اهلل الكػػػريـ , هػػػع 

 . (1)التففؿ بعد ذلؾ بةلقبكؿ التةـ(
كتةبنػػة ىػػذا يعتبػػر حسػػب اطبلعػػي أكبػػر كلعػػؿ )لكتػػةب فػػي هقدهتػػو : ايقػػكؿ هحقػػؽ 

كلقػد تهيػز ىػذا الشػرح بػذكر  ؼ في ىذا العمـ هف عمهةء جيتنة الحفػرهية ...كتةب أيل  
لطةاؼ عديدة في هبةحث االستدالؿ عمى العقةاد ؛ هنيػة : بيةنػو أف عقةاػد أىػؿ البيػت 

ذه الهسػألة هػف فػي هسػألة أفعػةؿ العبػةد , كىػ السُّػنَّةىي عيف عقةاػد أىػؿ  السَّبلـعمييـ 
 الهسةاؿ األصمية التي تتفرع عنية كثير هف العقةاد .

كههػة تهيػػز بػػو ىػػذا الشػػرح الهبػػةرؾ تحقيقػو لهسػػألة رؤيػػة الهػػكلى سػػبحةنو كتعػػةلى , 
كجهعػػػو لؤلحةديػػػث الهتعةرفػػػة فػػػي ذلػػػؾ , كلػػػـ يقتصػػػر الهؤلػػػؼ فػػػي ىػػػذا الشػػػرح عمػػػى 

عمييػة , كقػد يسػتأنس فػي بعػض  أصكؿ العقةاد , بؿ بيَّف كثيران هػف فػركع العقةاػد كدلػؿ
ؾ لػتمؾ الفركع بأحةديث فعيفة لـ يجعميػة أصػبلن لهػة يسػتدؿ عميػو , كزاد خةتهػة فػي ذ

 . (2)(هف التصكؼ , كبيةف طرقو , كسند لبس الخرقة ةن طرف
كىػػػي كػػػذلؾ لمحبيػػػب  :هػػػف اهلل فػػػي هسػػػألة إف شػػػةء اهلل(  رسػػػةلة )فػػػتحه   -َُ

ىػ( , كقد أشػةر ليػة فػي ثنةيػة كتةبػو السػةبؽ الػذكر : ُُُِ)ت ًبٍمفًقٍيو بف أحهد هللعبدا
) النفثةت الرحهةنية في شرح الهنظكهػة النكرانيػة فػي العقيػدة القرآنيػة( اىػتـ فييػة ببيػةف 

, يقػػكؿ الهؤلػػؼ عػػف  (أنػػة هػػؤهف إف شػػةء اهلل)خػػبلؼ العمهػػةء فػػي جػػكاز قػػكؿ الهػػرء : 

                                                 

 ( .ّْ-ّّ),  نفسو(  الهرجع ُ)
 ( بةختصةر .ٗ-ٕ(  هقدهة الهحقؽ لمهرجع السةبؽ , ص )ِ)
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ػػػرسػػػةلتو تمػػػؾ : ) كقػػػد عرفػػػتو عمػػػى سػػػيدم الشػػػي  الكةهػػػ ػػػدؿ أحهػػػد بػػػف ؿ الهكهَّ  هحهَّ
 إل ( . الهدني الشيير بةلقشةشي , فةستحسنو جدان ...

كأصػػؿ الهسػػألة أف العمهػػةء اختمفػػكا فػػي جػػكاز قػػكؿ الهػػرئ : )أنػػة هػػؤهف )ثػػـ قػػةؿ : 
حنيفػػة كجهةعػػة , كقػػةلكا : ىػػك شػػؾ فػػي اإليهػػةف كالشػػؾ  إف شػػةء اهلل( ؛ فهنػػع ذلػػؾ أبػػك

قػػةؿ السػػبكي : كىػػـ أكثػػر السػػمؼ هػػف الصػػحةبة فػػي اإليهػػةف كفػػر , كأجػػةزه آخػػركف , 
كالتػػػػةبعيف كهػػػػف بعػػػػدىـ , كالشػػػػةفعية كالهةلكيػػػػة كالحنةبمػػػػة , كهػػػػف الهتكمهػػػػيف األشػػػػعرية 

   . (1)(...  كالكبلبية , كىك قكؿ سفيةف الثكرم
القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة : لمعبلهة عبدالرحهف بف عبداهلل  -ُُ

هةكىك ابف  ؛ىػ( ُُِٔ-ىػَُٖٗ) ًبٍمفًقٍيوبف أحهد   ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
الكافر في عمـ بحر ( بيتةن هف ّٓذكره ؛  كىي هنظكهة الهية تتككف هف ) ـالهتقد

 :   (2)العقيدة لمهؤلؼ نفسو , هطمعية قكلو
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػةلى اهلل عػػػػػػػػػػػػػػػػف ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػػػػػػػػػةؿً 

 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػف تحديػػػػػػػػػػػػػػػػًد أك تقييػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػةؿً  

 كجػػػػػػػػػػػػػػؿَّ اهلل عػػػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػػػكير فكػػػػػػػػػػػػػػرو  
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػـ أك خيػػػػػػػػػػػػػػػةؿً  كعػػػػػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػػػػػدير 
 تخهػػػػػػػػػػػػػػيفو كحػػػػػػػػػػػػػػٍدسو  كعػػػػػػػػػػػػػػف تمفيػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 
 كعػػػػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػػػػًؽ حػػػػػػػػػػػػػس  أك جػػػػػػػػػػػػػداؿً  

صؼ الهنظكهة : اىتـ النةظـ في هنظكهتو بتنزيو اهلل تعةلى , ثـ ذكر ك      
فةتصفةتو تعةلى ًبدأن بصفةت الهعةني فقيةـ  بةلذات , كالقكؿ بةلتفكيض هع  الص 

كيـك القيةهة كأشراطية  النُّبكَّاتالتنزيو , ثـ ذكر بةقي الهسةاؿ العقدية ؛ هثؿ : القدر ك 
 , كفي آخر الهنظكهة تزكية النفس بحفظية هف أهراض القمب .

شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة : شرح لمهنظكهة السةبقة  -ُِ
, كقد قدَّـ الهؤلؼ لية  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  هةالعبلَّ الذكر كلنفس النةظـ ؛ 

سبع هقد هةت هختصرة في عمـ العقيدة , ككصؼ الهؤلؼ شرح نظهو بقكلو : )فيذه 
عمى هذىب « القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة » نبذة هفيدة لحؿ أبيةتي : 

                                                 

 ( .ّٔ, ص ) نفسو صدر(  الهُ)
هة(  هجهكع األعهةؿ الكةهمة لهؤلفةت كفتةكل كرسةاؿ ِ) , هرجع السةبؽ ,  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ
(ُ/ِْٖ. ) 
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السمؼ الصةلح , عمى حسبهة تقتفيو قةبمية اإلقبةؿ كالقبكؿ , كبةهلل التكفيؽ لبلتبةع 
 . (1)ة(السَّبلهفية ك , كبو العة

اعتنى الهؤلؼ رحهو اهلل تعةلى في نظهو كشرحو ذلؾ بتنزيو  كصؼ الشرح : 
فةتاهلل تعةلى عف كؿ نقص أك تصكر في الذىف , ثـ قسَّـ  الثةبتة  اإللييَّة الص 

فةتالكركد كعدَّىة , ثـ تحدث عف صفةت الهعةني , كهبحث قيةـ  بةلذات ,  الص 
فةتكاعتهةد  التفكيض في آيةت  هع التنزيو , ثـ تحدث عف هسةاؿ القفةء  الص 

كهة يجب عمييـ كيستحيؿ , كأشراط السةعة كهة كرد  األنبيةءكالقدر كالتككؿ , ككذلؾ 
 فيية كنعيـ كعذاب القبر , ثـ ختـ بذكر أهراض القمب كعبلجية .

طكطتيف ؛ فهف هجهكع شهؿ كؿ كقد طيبع الكتةب هحققةن كهقةببلن عمى هخ
هةهؤلفةت  ( كتةبةن كرسةلة في هجمديف ُٗ؛ حيث بمغ عددىة ) ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف  العبلَّ

( ِّٔ, ككةف ىذا الشرح ىك السةبع فهف تمؾ الهجهكعة الكةهمة ؛ هف صفحة )
ؿ( هف الهجمد ِٖٗإلى صفحة )  . األكَّ

( بيتةن هف َّْ)هنظكهة عهدة الهحقؽ : كىي هنظكهة عدد أبيةتية  -ُّ
هةبحر البسيط , هف تأليؼ  أيفةن , فرغ هف  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ

ىػ( , كقد صدرت هطبكعة كذلؾ فهف هجهكع َُُُ) نظهية في شعبةف سنة
, ايعتهد  الثَّةني( هف الهجمد ّٕٓ) ( إلى صفحةّّٗ) أعهةلو الكةهمة ؛ هف صفحة

 : (2)ة , يقكؿ في هطمعيةفي إخراجية عمى ثبلث نس  خطي
 الحهػػػػػػػػػػػد هلل أكلػػػػػػػػػػػػى الحهػػػػػػػػػػػد هتصػػػػػػػػػػػػبل

 
سػػػػػػػػػبلالهبػػػػػػػػػدع الكةانػػػػػػػػػةت الهرسػػػػػػػػػؿ    الرُّ

 بةلتػػػػػػٍ  كالهصػػػػطفى الصػػػػػمكات الػػػػدىر تيشػػػػػةه 
 

 ػػػػػتىسميـ كاآلؿ كالصػػػػحب الرفػػػػة شػػػػػهبل 
 أففػػػػػػػػمو الػػػػػػػػد يفكبعػػػػػػػػدي فػػػػػػػػةلعمـ أصػػػػػػػػؿ  

 
 حػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػتعمـ كالػػػػػػػػنظـ اجتنػػػػػػػػى النػػػػػػػػببل 

َـّ ذا الجػػػػػػةهع الػػػػػػنظـ    هػػػػػػػع» الهمقػػػػػػبكعػػػػػػ
 

 هنػػػػػو األصػػػػػؿ كالكصػػػػػبل« ػػػػػػدة الهحقػػػػػؽ 
نظهو بهقدهة في عمـ الهنطؽ رحهو اهلل تعةلى كصؼ الهنظكهة : ابتدأ الهؤلؼ  

,  ةلنُّبكَّات, ثـ بذكر هة يتعمؽ بهعرفة اهلل تعةلى , فهعرفة الخمؽ , ثـ هة يتعمؽ ب
بعفيـ البعض كهع ايرىـ , ككذلؾ  األنبيةءكبعدىة ذكر تفصيؿ التففيؿ بيف 

                                                 

( , فهف ُِْ/ُ, ص) ًبٍمفًقٍيو(  شرح القصيدة الفريدة في خبلصة العقيدة , لمعبلهة عبدالرحهف بف عبداهلل ُ)
 الهجهكعة الكةهمة لمهؤلؼ , هرجع سةبؽ .

 ( .ّّٗ/ِ, ) نفسو صدر(  الهِ)
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التففيؿ بيف الصحةبة كالتةبعيف كنحكىـ , ثـ تحدث عف الحشر كعبلهةت يـك 
القيةهة كهة أعده اهلل لمهفمحيف كلميةلكيف يكهاذ ؛ ههة كرد في كتةب اهلل كسنة رسكلو 

كههة اإليهةف بو كاجب , كفي األخير ختـ بذكر  سمـصمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك 
 حث عمى التزكية .الكاجب عمى الهكمؼ كنبذ التكفير كال

ىػ( شرحةن هةتعةن ُِّٕ)ت شرحى الهنظكهة الحبيب عمكم بف سقةؼ الجفرمكقد 
ؿ عمى هة كرد فيية بهة دلَّ « , النير الهتدفؽ شرح عهدة الهحقؽ»كهفيدان ؛ سهةه : 
الجهكد كالتقميد الهحض , عف , كنةقش الهسةاؿ العقدية بعيدان  السُّنَّةكرد في الكتةب ك 

ىذا ال يزاؿ هخطكطةن , كقد أكـر اهلل البةحث بدراسة كتحقيؽ جزء هف  شرحو كفَّ كل
 .  هقةببلن عمى نسختيف خطيتيف ذلؾ الشرح ألطركحتو في الهةجستير

الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة : لمعبلهة عبدالرحهف بف عبداهلل  -ُْ
ره ؛ كىي بعت فهف الهجهكعة الكةهمة هع شرحية اآلتي ذككذلؾ , كقد طي  ًبٍمفًقٍيو

 : (1), يقكؿ في هطمعية ( بيتةن فقطُٗتية )عدد أبيةك هف بحر البسيط , 
 لر شػػػػػػػيدت هعتقػػػػػػػدان جزهػػػػػػػةن بييػػػػػػػر ًهػػػػػػػ

 
 أف ال إلػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػكل اهلل الػػػػػػػػػػذم قيػػػػػػػػػػرا 

 رب  انػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػيةء أجهعيػػػػػػػػػة 
 

 ككػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػى إحسػػػػػػػػػةنو افتقػػػػػػػػػرا 
 هكجػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػةؽو قػػػػػػػػػػػػديـ ذك هخةلفػػػػػػػػػػػػةو  

 
 لخمقػػػػػػػو كلهػػػػػػػة فػػػػػػػي البػػػػػػػةؿ قػػػػػػػد خطػػػػػػػرا 

فةتالهنظكهة : اىتـ الهؤلؼ رحهو اهلل تعةلى في نظهو ذلؾ ب كصؼ   ةلص 
فةتالعشريف الكاجبة في حؽ اهلل تعةلى , ثـ أشةر إلى أف فدىة ىي  الهستحيمة  الص 

فةتفي حقو تعةلى , ثـ انتقؿ إلى ذكر   األنبيةءالكاجبة كالهستحيمة في حؽ  الص 
 . السَّبلـك  الصَّبلةعمييـ 

شرح الهنظكهة الفريدة الكجيزة الهفيدة ؛ الهسهى : )شرح عقيدة  -ُٓ
 الهنظكهة السةبقة  , كىك لمهؤلؼ نفسو أيفةن . يعني «(جزهةن هعتقدان  شيدت»

كقد شرح النةظـ في تأليفو تمؾ الهنظكهة لكف بصكرة هختصرة , هستدالن لهة  
رحية شرحةن هختصران , أكرده بةآليةت القرآنية , كبعد ذلؾ ذكر أركةف اإليهةف هع ش

كبعد التي تقدهت اإلشةرة إليية , كالتي أكلية :  الحدَّادخةتهةن شرحو بذكر عقيدة اإلهةـ 
 : فإنة نعمـ كنعتقد كنكقف ... إل  .

                                                 

 ( .َّّ/ُ, ) نفسو(  الهرجع ُ)
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كقد طيبع ىذا الشرح فهف الهجهكعة الكةهمة لمهؤلؼ , بعد أف قكبؿ عمى 
( إلى الصفحة ََّ) ة( ؛ هف صفحٖ) هخطكطة فريدة , ككةف هكقعو الرسةلة رقـ

ؿ( , هف الهجمد َّْرقـ )  . األكَّ
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 : (1): حمقات العمم في تدريس العقيدة الثَّالثالمطمب 
 المؤسسات العممية :

 هف أشير كأبرز أهةكف تحصيؿ العمـك في حفرهكت في فترة الدراسة :
  المساجد :

عمى اإلطبلؽ ؛ فمقد كةنت ىذه  األكلىيعد الهسجد الهؤسسة التعميهية اإلسبلهية 
ؿالهؤسسة تعني الدراسة لمهكةف الرايسي لمحيةة الثقةفية اإلسبلهية هنذ الصدر  ؛  األكَّ

فقةهت فيية الحمقةت الدراسية العمهية هنذ نشأتية في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو 
 ثـ الصحةبة كالتةبعكف كالعمهةء هف بعدىـ . سمـكصحبو ك 

لعمهية في حفرهكت هف اشتيرت بكثرة الهسةجد تريـ كشبةـ كهف الهراكز ا
 كالشحر .

هسجد بني أحهد كالهعركؼ اليكـ بهسجد بةعمكم أشير تمؾ بتريـ هنية ف 
بف عمي بةعمكم )ت :  هحهَّدس بو الفقيو الهقدـ الهسةجد , كهف أشير هف درَّ 

ىػ( , كالشي  عبدالرحهف بف عمي بةعمكم كابنو الشي  أحهد بف عبدالرحهف ّٓٔ
 ىػ( كايرىـ .ُّٕكالشي  عبداهلل بف عمكم بف الفقيو الهقدـ )ت : 

ىػ( ِْٔكهسجد أبي هركاف الذم ينسب إلى الفقيو عمي بف أحهد بةهركاف )ت : 
كالذم تكلى التدريس كاإلفتةء فيو , كهسجد حسف الذم ينسب إلى الهعمـ حسف بف 

كهسجد الكعؿ الذم تكلى التعميـ فيو الشي  أحهد  ىػ( ,ٕٕٕ)أسد اهلل( )ت :  هحهَّد
كهسجد اإلهةـ السقةؼ كاإلهةـ السكراف ىػ( , ٕٕٗبف عمي الخطيب )ت :  هحهَّدبف 
 . (2)كجةهع شبةـ كجةهع حبةف كايرىة, 

 
 
 

                                                 

هنيجيػػػػة السػػػػمؼ »اسػػػػتفةد البةحػػػػث كثيػػػػران فػػػػي ىػػػػذا الهطمػػػػب هػػػػف بحػػػػث لؤلسػػػػتةذ هنيػػػػر بػػػػةزىير ؛ عنكانػػػػو :  (ُ)
الحيػػةة العمهيػػة فػػي حفػػرهكت فػػي القػػرف السػػةبع كالثػػةهف »ككتػػةب  تحػػت الطبػػع , , «الحفػػةرهة فػػي عمػػـ العقيػػدة

 عبدالنكر . هحهَّدلمدكتكر  «لميجرة
 . ( كهة بعدىة بةختصةرُّٗ, ص) السةبع كالثةهف لميجرةالحيةة العمهية في حفرهكت في القرف  (ِ)
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 بيوت ومنازل العمماء : 
لـ يتقيد العمهةء بأهةكف هعينة ؛ كةلهسةجد في نشر العمـ فعقدت الحمقةت العمهية 

عقد فيية الهجةلس العمهية في هختمؼ في بيكتيـ كفي ايرىة ؛ فكةنت بهثةبة هدارس تي 
 العمـك هنية العقيدة .

فهف عمهةء تريـ الذيف عقدكا دركسيـ في بيكتيـ الحةفظ الشي  سةلـ ابف بصرم 
هةىػ( , ك َْٔ)ت :  هةىػ( , ك ُُٔبف أحهد أبي الحب )ت :  هحهَّد العبلَّ  العبلَّ

بف  هحهَّدىػ( , كالقةفي أحهد بف ُّٔعبداهلل بف عبدالرحهف بف أبي عبيد )ت : 
ىػ( , َٖٖبف عمي بف أبي زايفةف )ت :  هحهَّدىػ( , كالفقيو ِٖٔأبي عيسى )ت : 

 ىػ( .ُٖٗكالشي  عبدالرحهف السقةؼ )ت : 
ىػ( , كالفقيو َُٖعبداهلل ابف أبي ذاب )ت :  هحهَّدكهف عمهةء شبةـ الفقيو 

 بف حكـ بف أبي قشير . هحهَّدففؿ ابف عبداهلل بةففؿ , كالشي  
 . (1)كايرىـ كهف عمهةء الشحر عمهةء آؿ السبتي

 الكتاتيب )المعمامات( :
  المكتب :

هكفع التعميـ , كالهيكتب الهعمـ , كالكتةب الصبيةف
(2)  .  

 فةلهكتب الهكةف الذم يتعمـ فيو الصبيةف الكتةبة كالقراءة هف قبؿ الهعمـ .
كىي نفس التسهية  -جهع هعبلهة –كقد أطمؽ عميية اليهنيكف اسـ الهعبلهةت 

التي أطمؽ عميية هف قبؿ الحفةـر , كيهكف لمهتخرج هنية هكاصمة دراستو كتعميهو 
في الهرحمة العمية ؛ ككنية تهثؿ هحؿ أسةسية أك ابتدااية , كلقد نشأت الهعبلهةت في 
 حفرهكت في بداية أهرىة هف أجؿ تعميـ الصبيةف الصيةر القرآف الكريـ , كلكنو لـ
يقتصر التعميـ عميو بؿ تعداه ؛ ليشهؿ تعمـ الهبةدئ الفقيية كالعقةادية التي يحتةج 

 إليية الطةلب أثنةء تعمهو في الهعبلهة .
 كهف الهعبلهةت التي أعدت لذلؾ :

                                                 

 . ( كهة بعدىة بةختصةرُْٗ, ص) الحيةة العمهية في حفرهكت في القرف السةبع كالثةهف لميجرة (ُ)
 هرجع سةبؽ . ( .ُِٕ/ّلسةف العرب , ) (ِ)
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هيري ـ( , كهعبلهة أبي رشيد , كهعبلهة  بف عهر )أبك هحهَّدهعبلهة الشي  
 بةاريب , كهعبلهة بةحرهي .

 األربطة :
كف في ثير كأقةهكا سمهالربةط اسـ لهكفع يربط فيو الخيؿ , فإذا نزؿ اليزاة اله

 يف يقةؿ لذلؾ الهكفع : ربةطةن .سمهفيو فد العدك ؛ دفةعةن عف اله
كعمى ذلؾ فةلربةط : عبةرة عف بنةء حصيف يعسكر فيو الهتطكعكف هف 

 الهجةىديف في سبيؿ اهلل ؛ ابتيةء هرفةة اهلل .
اإلسبلهية كقكة شككتية ظير نكع آخر هف األربطة الداخمية  كبةتسةع الدكلة

كخةصة في الهشرؽ العربي ؛ اليرض هنو إيكاء الفقراء كالهسةكيف كايرىـ هف طبلب 
 العمـ الذيف ال يجدكف ليـ همجأ.

ككةف ينزؿ في األربطة فاةت هف النةس كهنيـ العمهةء الذيف يقكهكف بعقد حمقةت 
يهنحكف اإلجةزات كيفتكف في الهسةاؿ , كيقكهكف عمهية ؛ فيمقكف الدركس ك 

بةلتصنيؼ كالتأليؼ في جك هفعـ بةليدكء كالراحة , فأتةحت الفرصة لمراابيف في 
 عمى الشيكخ . ةتمهذع الدركس الهمقةة في األربطة كالالتعميـ كالحفكر ؛ الستهة

 لهفةجاة .ككةنت تتكفر لنزالء األربطة ايرىـ بعض الهسةعدات النقدية كالعينية ا
 ومن أشير األربطة في حضرموت :

ىػ( في تريـ , كربةط الشي  ْٖٔربةط الشي  إبراىيـ بف يحيى بةففؿ )ت : 
بف أبي بكر  هحهَّدىػ( في الييرفة , كربةط الشي  ٕٖٔبةعبةد )ت :  هحهَّدعبداهلل بف 

ىػ( كربةط َٖٓالظفةرم بةلشحر , كربةط الشي  ففؿ بف عبداهلل بةففؿ )ت : 
 هحهَّدىػ( في حكطتية , كربةط الحبيب عمي بف ْٕٖالشيخة سمطةنة الزبيدية )ت : 

 ىػ ( بسياكف , كربةط قيدكف , كربةط تريـ .ُّّّالحبشي )ت :
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 الزوايا : 
ارؼ عةدة هة كةنت تبنى همتصقة  جهع زاكية ؛ كىي جةنب الشيء , كىي
 بةلهسةجد ؛ هف أجؿ التعميـ كالعبةدة كالذكر .

 ومن أشير الزوايا بحضرموت  :
ىػ( في تريـ , كزاكية الهعمـ سعد بف عهر ُٖٓزاكية الشي  سةلـ بةففؿ )ت : 

ية اك ىػ( , كزاكية بةلًعًجز ال يعرؼ هكقعية كةنت بحفرهكت , كز ِْٕبةعبيد )ت : 
يرفة , كزاكية بةلكعةر في اليجريف لمشي  أحهد سعيد بف عفيؼ أبك بةلكعةر بةعبةد بةل
ق( , ُٕٔىػ( , كزاكية الشي  سعيد بف عيسى العهكدم بقيدكف )ت : ِّٔ)ت : 

ق( في الرشيد , كزاكية هسجد ُٖٕكزاكية الشي  يكسؼ بف أحهد بةنةجة )ت : 
زاكية هسجد اإلهةـ األكابيف , كزاكية هسجد جرجيس , كزاكية هسجد نفيع , ك 

 العيدركس .
كهف الهدارس كالهعةىد أيفةن هعيد هسجد الشي  حسيف بف عبداهلل العيدركس , 

ىػ( , كهدرسة دار القراءة َُُٗ)ت :  كهدرسة الحبيب عبداهلل بف شي  العيدركس
 بسحيؿ تريـ .  

 
 :طرق التدريس ومنيجيتو في تمك األربطة والزوايا وفي عمم العقيدة بالذات  
هةذكر   يبيف  فةاقةن  رحهو اهلل تعةلى همخصةن  ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ

هف  سمـ)ال بد لكؿ ه : فقةؿ ؛ كهة ينبيي أف يحترز عنو في تدريسو, أىهية ىذا العمـ 
فإنو يتعيف عميو  ؛ , كالتصكؼ , كالفقو : العقةاد تعمـ هة يحتةجو هف الفنكف الثبلثة

فكؿ ذلؾ  ؛ , كال بةطف إال بةلظةىر, كعكس إذ ال فركع إال بةألصكؿ ؛ الجهع بينية
, فترجيح أحد  جهيع ذلؾ عمى كفع هتحدو  السُّنَّة, كقد كرد في الكتةب ك  ديف كاحد

, كالهيؿ إلى  الفنكف الثبلثة هع االحتيةج إلى قسهيو هف اير هكجب تحكـ ببل دليؿ
 ( .السبيؿ عف سكء بعفية بهجرد اليكل هف اير هرجح فبلؿ

,  , كهنبع اليقيف الد يففةلذم يرجح بو عمـ العقةاد ككنو األصؿ لهفتةح )ثـ قةؿ :  
شرؼ كؿ أ, التي ىي  ةلنَّقؿ, كىك طريؽ هعرفة اهلل ب ة هف البدع كاألىكاءالسَّبلهكبو 
نهة يذـ هف كجو ككنو يدخؿ في عمـ الكبلـ الذم ىك هزلة األقداـ عمـ , كهفمة  , كا 
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,  , ككذلؾ يفتى بأف قراءتو حراـ بهة يدؽ عمى العقكؿ كيعتةص عمى األفيةـ ؛ العكاـ
فقد يفيـ  ؛ , كيخةؼ عميو هيؿ كانقبلب كذلؾ كافح عمى هف يحصؿ بو شؾ كارتيةب

 . (1)(الشبو كال يفيـ الجكاب

كلعمهةء حفرهكت هنيجية في اختيةر )كتب العقيدة( لمعةهي كالهبتدئ كالهتكسط 
عقيدة »كالتحقيؽ ؛ يظير ذلؾ هف خبلؿ تدريسيـ لمهبتدايف : هتف كهريد التخصص 

ىػ( الذم يترنـ بأرجكزتو الهةتعة  ُُِٖ)ت : بعد  لمعبلهة أحهد الهرزكقي« العكاـ
اةلب الصيةر هف أبنةء هدينة تريـ كبعض بمداف حفرهكت , هع شرح كجيز هف 

 الشيكخ ألبيةت ىذه الهنظكهة .

بي بكر السكراف أعقيدة الشي  عمي بف »الترنـ بهتف أهة العةهة فقد خصصكا ليـ 
 العشةءيفىػ( التي يصدعكف بية حفظةن ؛  لكثرة تردادىـ لية بيف ٖٓٗ : )ت« بةعمكم

 , السيهة في هدينة تريـ كسياكف كالشحر كبعض بمداف حفرهكت .

 رحهػو اهلل تعػةلى الحػدَّادلئلهةـ  «عقيدة اإلسبلـ» سكف: يدر   كفي الهرحمة الهتكسطة
 هحهَّػدكهثمػو لمعبلهػة , بف سةلـ بػف حفػيظ  هحهَّدلمعبلهة الشييد  «دركس التكحيد», ثـ 

, كعمػى ىػذه الرسػةاؿ شػركح لػبعض طػبلب العمػـ  رحهيهػة اهلل تعػةلى الشَّةطرمبف أحهد 
 . الهعةصريف تشرح هفةهينية بعبةرة سيمة هيسرة

 «قكاعػد العقةاػد» لطػبلب يقػرركف كتػةبكلهف جةكز الهرحمة الهتكسػطة هػف نجبػةء ا 
بػػػػػراىيـ المقػػػػػةني )ت لئلهػػػػػةـ إ« جػػػػػكىرة التكحيػػػػػد», كهػػػػػتف  ىػػػػػػ(َٓٓ)ت لئلهػػػػػةـ اليزالػػػػػي

هػػةكلعمهػػةء حفػػرهكت الهتػػأخريف اعتنػػةء بشػػرح , ىػػػ(  َُُْ: البػػةجكرم الهكسػػـك  العبلَّ
هةكشرح ,  «تحفة الهريد عمى جكىرة التكحيد»بػ الصةكم عمػى هػتف جػكىرة التكحيػد  العبلَّ
 . هف خبلؿ تدريس ىذه الكتب بةألربطة كالهعةىد كدكر العمـ؛ 

هػةف السػيد أفقد ذكرت كتب التةري    كبةر طمبة العمـ كالهحققيف هنيـأهة بيف   العبلَّ
كػػةف يقػػرر لكبػػةر  ىػػػ(َُْْ: العػػةرؼ يكسػػؼ بػػف عةبػػد الحسػػني اإلدريسػػي الهيربػػي )ت

؛ كىػػػي عقيدتػػػو الصػػػيرل ؛ طػػػبلب العمػػػـ بحفػػػرهكت فػػػي عقيػػػدة هػػػف عقةاػػػد السنكسػػػي 
                                                 

هةهقتبس هف رسةلة أرسمية  (ُ) ىػػ( رحهػو اهلل تعػةلى ُُٕٗ)ت  الهفتي سميهةف بف يحي بف عهر األىدؿ العبلَّ
هػةيسػتفتي فييػػة ؛  : ىػؿ األففػػؿ فػي طمػػب  هنيػػة؛ سػامة أكقػػد تفػهنت عػػدة  , ًبٍمفًقٍيػوعبػػدالرحهف بػف عبػػداهلل  العبلَّ

, كىػػػي هكجػػكدة فػػػهف األعهػػةؿ الكةهمػػػة لمعبلهػػػة  , أك كتػػػب العقةاػػد , أك كتػػب التصػػػكؼ العمػػـ قػػػراءة كتػػب الفقػػػو
 ( .ِٔ/ُعبدالرحهف ًبٍمفًقٍيو )
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كهػػػف  , كقػػػد أقػػػره شػػػيكخ حفػػػرهكت عمػػػى ذلػػػؾ , كذلػػػؾ فػػػي أكااػػػؿ القػػػرف الحػػػةدم عشػػػر
فقػػد ؛ ىػػػ( رحهػػو اهلل تعػػةلى ِٗٗ : )ت بكػػر بػػف سػػةلـ إلهػػةـ الكبيػػر الشػػي   أبػػكأبػػرزىـ ا

أرض حفػرهكت خميػة  ألفَّ أكا عمـ التكحيد عمػى يكسػؼ ؛ )اقر :  قؿ عنو أنو كةف يقكؿني 
 .   (2)؛ كذلؾ لسبلهة الجية هف النفةؽ( (1)هف عمـ التكحيد

ـ قػػػراءة السنكسػػػية فقػػػد رده حػػػرَّ (3)آؿ بػػػةعمكم السَّػػػةدةأهػػة هػػػة يشػػػةع أف بعػػػض عمهػػػةء 
هػػةاإلهػػةـ  ؛ حيػػث  رحهػػو اهلل تعػػةلى ىػػػ(ُُٔٔ:  )ت ًبٍمفًقٍيػػوعبػػدالرحهف بػػف عبػػداهلل  العبلَّ

عقيدة السنكسي عمػى بعػض العػكاـ , كىػذا « أـ البراىيف»قةؿ : )كقد حـر بعفيـ قراءة 
جيػػػؿ الػػػذم ىػػػك  شػػػفةء نإلكجػػو تحػػػريـ كتػػػب ابػػػف عربػػي عمػػػى قػػػـك دكف قػػػـك , كالتػػكراة كا

؛ فبػػةف هػػف ىػػذا الػػنص أف التحػػريـ هتجػػو إلػػى العػػكاـ  (4)بػػنص القػػرآف عمػػى هػػف يفػػره(
 الفيـ ال هطمقةن .خشى عمييـ عدـ الذيف يي 

كبهبلهسة كاقع التدريس في الهعةىد الشرعية , بةلنظر في طبيعة الكتب السةبقة ك 
الهسندة بهدينة تريـ نجد أف هنيجية عمهةء حفرهكت في اختيةر الكتب العقدية 

 : هة يمي لعؿ أبرزىة ؛ عكاهؿتتمخص في عدة 

  

                                                 

ال فإيهةنيـ راس   بةهلل ك  خمية هف دراسة تفةصيؿ قكاعد ىذا العمـ عمى طرؽ الهتكمهيف: أم  (ُ) هعرفة أنو , كا 
ؿ اآل )فػػإف فطػػرتيـ :  كهػػة قػػةؿ الهةتريديػػة ؛ خػػر الهتصػػرؼ فػػي الكجػػكد الػػذم لػػيس كهثمػػو شػػيءالهعبػػكد الحػػؽ األكَّ

ف عجػػػز  , , كحػػػدكث هػػػة سػػػكاه هػػػف الهكجػػػكدات جبمػػػت عمػػػى تكحيػػػد الصػػػةنع كقدهػػػو كا عػػػف التعبيػػػر بةصػػػطبلح كا 
أف فطػرىـ  : ( أم: )كذلػؾ لسػبلهة الجيػة هػف النفػةؽ بكبكر بف سةلـ هة سةقو بقكلوأالشي  كلذا عمؿ , ( الهتكمهيف
ا.ىػػ  الهنزه عػف جهيػع صػفةت الػنقص , الهتصؼ بكؿ صفةت الكهةؿ, هذعنة بأف اهلل ىك الهعبكد الحؽ , سميهة 

    ( , هرجع سةبؽ .ٖ, ص) «الحفةرهة في عمـ العقيدةهنيجية السمؼ »هف ىةهش بحث 
( بتصػػرؼ , ُُِكالشػػةهؿ , ص)هرجػػع سػػةبؽ , ( , َُٖكَُٔ, ص ) انظػػر : رحمػػة ابػػف عةبػػد الفةسػػي (ِ)

داـ القكتهرجع سةبؽ ,   , هرجع سةبؽ .( ُٖٖ, ص) كا 
تػػػذكير النػػػةس هػػػف كػػػبلـ الحبيػػػػبي » أحهد بف حسف العطةس في  الحبيبي  الحدَّادىذا القكؿ إلى اإلهةـ  نسبى  (ّ)

هتجػػو إلػػى العػػةهي  لكنػػوك  ( ,ّٔٔ) ص, ؛ جهػػع الحبيػػب أبػػي بكػػر العطػػةس الحبشػػي « أحهػػد بػػف حسػػف العطػػةس
هة الحدَّادكهة بينو تمهيذ اإلهةـ  ؛ خشى عميو هف اليمط في الفيـالذم يي    . ًبٍمفًقٍيوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ
هةهقتبس هف رسةلة أرسمية  (ْ) ىػػ( رحهػو اهلل تعػةلى ُُٕٗالهفتي سميهةف بف يحػي بػف عهػر األىػدؿ)ت  العبلَّ

هةيستفتي فيية  : ىػؿ األففػؿ فػي طمػب العمػـ  كقػد تفػهنت عػدة اسػامة هنيػة , ًبٍمفًقٍيػوعبدالرحهف بف عبداهلل  العبلَّ
 ؟ , أك كتب العقةاد , أك كتب التصكؼ قراءة كتب الفقو
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 : أسباب تعود إلى منيج المؤلف

 السُّنَّةبهذاىب أىؿ  كذلؾ بأف يككف همتزهةن ؛ تتهثؿ في سبلهة هنيج الهؤلؼ  
الهتفؽ عمى صحتية في االستدالؿ كالتأصيؿ  , كالجهةعة الهعتبرة في األصكؿ كالفركع

إلى أف هنيجيـ في األصكؿ ىك هة ذىب إليو  ةر البةحثكسبؽ أف أش ,كاالستنبةط 
ىد سة بهعةفبةلتةلي فإف الكتب الهدرَّ  ؛ تعةلى الحسف األشعرم رحهو اهللأبك  األهةـ
 . في العقيدة ال بد أف تتفؽ هع هسمؾ األشةعرة العمـ 

 : أسباب تعود إلى إخماص المؤلف واتصال السند

آؿ  السَّةدةعمهةء ف ؛ كىذا هف العنةصر اليةهة في اختيةر الهنةىج بشكؿ عةـ
خبلصو كاتصؿ سنده برجةؿ إهؤلفةت هف اشتير يراعكف هف حيث التدريس  بةعمكم 

هكف , كيقد   إلى ذلؾ تحقيؽ العمـك كالهعةرؼ هفيفةن , , كجهع بيف العمـ كالعهؿ  العمـ
فةتهف تحقؽ بيذه   ألفَّ  ؛ كهف شيد لو الشيكخ بةلتأىؿ عمى ايره,  عمى ايره الص 

  إشراؽ عبةرة الهؤلؼ الهخمص تؤثر في بةطف التمهيذ الهتمقي كتفيده سرعة في الفيـ
 . الترقي السريع في التحصيؿتعينو عمى كتٌفتح الهدارؾ ك  , كالتحقيؽ

ف لـ تكف هتصمة بتعمـ عمـ العقيدة هبةشرة إال أنية   كهف األهثمة الهؤكدة لذلؾ كا 
تكفح الهنيج العةـ في طبيعة االختيةر لمهنةىج الهقررة في )الكتةتيب كالزكاية 

كذلؾ هة ذكره الفقيو الدكعني  آؿ بةعمكم ؛ ةدةالسَّ عند عمهةء  كاألربطة كهعةىد التعميـ(
: )كنت أتردد  حيث قةؿ؛ الشي  عبداهلل بف عهر بةعيبةد بفـ العيف رحهو اهلل تعةلى 

ىػ( هع سيدم الشي  َُِٕ:  عمى سيدم اإلهةـ عهر بف عبدالرحهف العطةس )ت
لمشي   «اإلرشةد»: في  ؟ فقمت لو , فسألني فيـ تقرأ هف الكتب عمي بف عبداهلل بةراس
 ؛ : ية عمي , فقةؿ اإلهةـ عهر العطةس  لمشي  عمي بةراس اسهةعيؿ ابف الهقرئ
 ؛ , كاجعؿ جهيع أصحةبؾ يقرأكف فيو لئلهةـ النككم «الهنيةج»اجعمو يقرأ في كتةب 

, ككيؼ ال  و قهيف بذلؾألنَّ  ؛ شةء اهلل حةصؿ في قراءتو فإ, كالفتح  فإنو هبةرؾ
 . دعة لقةريو, كقد  كهصنفو قطب
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, كحصؿ لي  فهف تمؾ السةعة أقرأني الشي  عمي فيو :فقةؿ الشي  عبداهلل بةعيبةد 
 .(1) (إشةرتو الفتح ببركة

 : الخمو من التعقيد المنيجي المفضي إلى التحير عند العامة
 : )أهراف ال ينبيي أف يذكرا لمعةهة كال يسهعكنية رحهو اهلل تعةلى الحدَّادقةؿ اإلهةـ 

, كتخكفو رحهو اهلل تعةلى عمى العةهة هقصد  (2), كدقةاؽ األحكةـ( دقةاؽ العقةاد :
هحهكد في الشرع هرده إلى التخكؼ هف كقكعيـ فيهة ال يعقمكنو ههة يؤدم إلى صريح 

, كىذا هة أفصح عنو اإلهةـ  اليمط , كهف امط في العقيدة فقد أصيب في هقةتمو
عف هة يجب تعميهو لمعكاـ هف أهكر العقيدة  رحهو اهلل تعةلى حينهة قةؿ هتحدثةن  الحدَّاد
: اهلل  , بؿ ترل أحدىـ يقكؿ فييةهف الخفةية  ككذا العقةاد ال تذكر ليـ شياةن ) : فقةؿ

ٍعنة اهلل نةظره إلينة فإف أردتيـ أف يككنكا هعط مة  ؛ هنيـ بذلؾ , فةكتؼً  كنحك ذلؾ ... هى
 . (3)ة(هحفةن فةذكر ليـ شياةن هف أهر الجية كالجسهي

: )الهبتدم الذم لـ يتبحر في العمـك إذا نظر إلى الخبلؼ  كقةؿ رحهو اهلل تعةلى
, كربهة  النُّبكَّاتك  اإللييَّةت, سيهة في  في العمـك تفرؽ قمبو كتشتت ىهو كفةتو التحصيؿ

, كأهة إذا تهكف في العمـك فبل بأس أف  هعو هف العمـ هة يزيمية بو كال يقع في شبية
 . (4)ينظر في الخبلفيةت ليعمـ ذلؾ(

رحهو اهلل تعةلى بةلعةهة كحسف هراعةتو لمفركؽ العقمية بيف  الحدَّادكهف رفؽ اإلهةـ 
ف إيهةف الهقمد فيهة نراه أ)اعمـ :  هجهكع الهكمفيف أف قةؿ بصحة إيهةف الهقمد فقةؿ

كابتداء  الد يفكنقكلو صحيح ال يهترم في صحتو هحصؿ لو عمـ كهعرفة بأكؿ ىذا 
يقبمو هف أجبلؼ العرب كسكةف  سمـكهة كةف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو ك , ظيكره 

 . (5)(, كىذا أهر كافح جمي البكادم هنيـ

                                                 

  . [ٔٔ/ِخ ],   لحبيب عهر البةرفيض األسرار شرح هنظكهة ا (ُ)
  , هرجع سةبؽ . (ّٖ/ِ) , تثبيت الفؤاد (ِ)
 . (ّٖ/ِ) الهرجع نفسو ,(   ّ)
 . (ّٕٓ/ُ) الهصدر نفسو ,(   ْ)
هة زيػف بػف ابػراىيـ  بيجة الطةلبيف في هيهةت أصكؿ الد يف , (   ٓ) ,  ُ, ط( ُٖ)ص , بػف سػهيطاتأليؼ العبلَّ

 العمـ كالدعكة , تريـ , حفرهكت , اليهف .ـ( , دار ََِٗ -ىػ َُّْ)
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رحهو اهلل تعةلى في قبكؿ إيهةف الهقمد يظير أف  الهراد بو  الحدَّادكقكؿ اإلهةـ 
د بدليؿ كفعو رسةلة لطيفة في العقيدة لمهقم   ؛ الهقمد الذم ال تكجد فيو أىمية النظر

 . الهستدؿ الهتأىؿ لمنظر

, فػي كتػب العقيػدة  بكران عمى ظػةىرة التعقيػد الهنيجػيكقد تٌيمب عمهةء حفرهكت ه
تحػكم الكاجػب  هػف خػبلؿ كفػع هنػةىج هبسػطة جػدان  ؛ العةهػة الهففي إلى التحير عنػد

 . تعمهو هف قكاعد عمـ التكحيد

ىػػ( رحهػو ٖٓٗكهف أهثمة ذلؾ عقيدة الشي  عمي بػف ابػي بكػر السػكراف بػةعمكم)ت 
التي يميج بية عةهػة النػةس فػي هسػةجد هدينػة تػريـ كهػة جةكرىػة حفظػةن لكثػرة  ,اهلل تعةلى 
ككف أسػػػس ككاجبػػػةت هػػػة يمػػػـز اعتقػػػةده عمػػػى الهكمػػػؼ بيسػػػر در , كهػػػف خبلليػػػة ييػػػ التكػػػرار

, ككقفػػػكا هػػػف خػػػبلؿ هتنيػػػة الهقتفػػػب عمػػػى نػػػكع اسػػػتدالؿ فػػػي  كسػػػيكلة كطبلقػػػة لسػػػةف
 . يخرجكف بو هف صفة التقميد الهحضالهعتقد 

كبيػػػػذه الطريقػػػػة تيسػػػػر لمفػػػػبلح كالبنػػػػةء كالتػػػػةجر كالصػػػػةاغ كالجػػػػزار كايػػػػرىـ حسػػػػف  
 . تكمؼ كال تعنت اإلدراؾ لقكاعد االعتقةد بيير

 : مراعاة الفروق العمرية والفردية لممتمقي

,  فػػةلعمـ كهػػة ال يخفػػى يتػػدرج فيػػو الهعمػػـ النةفػػج هػػف صػػيةر الهسػػةاؿ إلػػى كبةرىػػة
 . عمى عقمية الهتمقي كقدراتو االستيعةبية حرصةن  ؛ كهف القميؿ إلى الكثير

ككيؼ ال كتصحيح االعتقةد أسةس , الهطيرة العقيدة عنةية كبرل  السُّنَّةكقد أكلت 
؛ , فأكؿ هة يفتح بو عمى الهكلكد عقب الكالدة كيطرؽ هسةهعو األذاف كاإلقةهة  الد يف

كتذكيران ليذه الركح في أكؿ عيدىة بعةلـ , ترسيخةن لهعنى االعتقةد في أبيى صكره 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  , قةؿ تعةلى الشيةدة بذاكـ العيد القديـ في عةلـ الييب

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .   (1)( ڇ ڇ ڇ ڍ 

عمهػػكه هػػة يفػػكؽ ذلػػؾ فيهػػة يتصػػؿ  األكلػػىعمػػى الصػػبي عبلهػػةت اإلدراؾ  فػػإذا بػػدت
) أدركنػػة النػػةس يعمهػػكف  : هػػو اهلل تعػػةلىرح الحػػدَّاد, قػػةؿ اإلهػػةـ  بقفػػية ترسػػي  االعتقػػةد

                                                 

 ( .ُِٕسكرة األعراؼ , اآلية رقـ ) (ُ)
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, كلػد بهكػة كبعػث  كرسػكالن  نبٌيػةن  هحهَّػدكبةإلسبلـ دينػةن كبرفيت بةلمَّو ربةن : قؿ  : الصيةر
 . (1), كىةجر إلى الهدينة كهةت بية( بية

بتػريـ حفػرهكت[  : ) أدركنػة النػةس]أم : رحهػو اهلل تعػةلى الحدَّادثـ أف قكؿ اإلهةـ 
ػػػدرفػػػيت بةلمَّػػػو ربػػػةن كبةإلسػػػبلـ دينػػػةن كب: قػػػؿ  : يعمهػػػكف الصػػػيةر كلػػػد ,  كرسػػػكالن  نبٌيػػػةن  هحهَّ
إلػػى التحصػػيف العقػػدم  بيػػذايشػػير  (, كىػػةجر إلػػى الهدينػػة كهػػةت بيػػة بهكػػة كبعػػث بيػػة
, كال يقصػػد بػذلؾ االقتصػػةر عمػى هػػة آؿ بػةعمكم  السَّػةدةفػي حيػػةة  سػػمـالهبكػر لمطفػؿ اله

, بػػػؿ الهتبػػػةدر إلػػػى الػػػذىف أنػػػو إذا كبػػػر كنفػػػج  ذيكػػػر فقػػػط إلػػػى أف يهػػػكت ىػػػذا النةشػػػئ
 ؛ يػـ كاإلدراؾكقدراتػو العقميػة كهسػتكاه فػي الف كفقػةن ؛ كحسف إدراكو تكسعكا هعػو فػي ذلػؾ 

يػػػة عمػػػى الهحتك  «عقيػػػدة أىػػػؿ اإلسػػػبلـ»ف رسػػػةلتو فػػػي العقيػػػدة الهكسػػػكهة بػػػػكهػػػة يفيػػػـ هػػػ
 . أصكؿ عمـ التكحيد لمهبتدم

خػراج إ آؿ بػةعمكم خةصػة السَّةدةكهدرسة  عةهة ههة اهتةزت بو هدرسة حفرهكتك 
ليعيشػػكا هػػع  ؛ قفػػةية العقيػػدة هػػف حمقػػةت الػػدرس إلػػى كػػؿ هسػػةلؾ حيػػةة النػػةس العهميػػة

أف أدخمػكا هفػةهيف العقيػدة  يػـل تعػةلى فهف هظةىر تكفيػؽ اهلل ؛حكاليـ أالعقيدة في كؿ 
فتجػد الرجػؿ كالهػرأة كالصػيير  ؛ ة الهختمفػةيػتر هف أعهةؿ النةس كعةداتيـ الحيةفي الكثي

كالكبيػػػػر يعهمػػػػكف أعهػػػػةليـ اليكهيػػػػة فػػػػي الهنػػػػزؿ كالهزرعػػػػة كالهرافػػػػؽ الهختمفػػػػة كاألفػػػػراح 
 .   هيف اإليهةف كيقكم هسةلؾ العقيدةكىـ يرددكف هة يحقؽ ليـ هفة , كاألتراح

كىي رقصة شػعبية ليػة إيقةعيػة  نسهعو في أثنةء )لعبة الرزيح( ككهثةؿ عمى ذلؾ هة
تتصػؿ بصػمب  ةن إال إنيػـ يػرددكف فييػة أبيةتػ, كشعرىة الخةص هعركفة ببمػد تػريـ  الخةص

 : فيرددكف بإخبلص كفرح كنيهةت هؤثرة كهكزكنة؛ قفةية العقيدة 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحةف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال يفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى         
 

 كال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ همكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ثبػػػػت بػػػػو فتخػػػةهر الهشػػػػةىد كالسػػػػةهع الهنصػػػػؼ الهتأهػػػػؿ هػػػف لطيػػػػؼ الهشػػػػةعر هػػػػة ي 

كىػػذا أهػػر هتكػػرر فػػي أكثػػر هػػف عهػػؿ كرقصػػة شػػعبية ببمػػد  , الكجػػدافالجنػػةف كيسػػهك بػػو 
, كىذا هسمؾ حسػف أدخػؿ بػو عمهػةء حفػرهكت هفػةهيف عمػـ العقيػدة  تريـ كهة جةكرىة

 . (2)تطبيقية في أامب حةالت النةس كأعهةليـ الحيةتية الهختمفة

                                                 

 , هرجع سةبؽ . (ّٗٔ/ُ),  ( تثبيت الفؤادُ)

 ( , هرجع سةبؽ .ِٓ, ص) هنيجية السمؼ الحفةرهة في عمـ العقيدة (ِ)
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 آؿ بةعمكم السَّةدةف إ يستنتج هف جهيع هة أكردنةه  فيهة تقدـ رد قكؿ هف يقكؿ :
أجهع العبةرات كهف ,  نيـ ينيكف عف تعمهو هطمقةن إأك  , ال اىتهةـ ليـ بعمـ العقيدة

رحهو اهلل  الحدَّادهع أف األهر في اةية الكفكح قكؿ اإلهةـ  ه البةحثالهؤكدة لمذم ذكر 
: )كال يستطيع أحد أف ينفع خمؽ اهلل بهثؿ دعكتيـ إلى اهلل  رسةلة الهعةكنةتعةلى في 

 . (1), كتذكيرىـ بآيةتو كآالاو( هف التكحيد كالطةعة ؛ بتعريفيـ هة يجب لو ؛ ىتعةل

, كال  كةلعقةاد الد يفعمـ أصكؿ ؛ ) عمـ األصكؿ ًعٍمهةف  و اهلل تعةلى :كقكلو رحه
, كعمـ أصكؿ الفقو كىك  كعقيدة اإلهةـ اليزالي ؛ هنو قدر الحةجة اإلنسةفبد أف يأخذ 
 . (2)(كال يجب عمى كؿ أحدد ييفيـ عىًسر, ال يكة

, كلـ نر ألىؿ ىذا الزهةف أنفع هف  )رأينة كثيران هف العقةاد:  كقكلو رحهو اهلل تعةلى
 . (3)(ي لمهيٍبتدم هنيـ كالهنتييعقيدة اإلهةـ اليزال

 : معمو يعكد إلى النقةط التةليةفأهة التكسع الهنيي عنو في ىذا العمـ 

أهكر هعقدة هف هبةحث العقيدة ال يسعية إال  التفريعةت الكبلهية الهحفة في .ُ
 . التصديؽ كالتسميـ

كسؤاؿ  ؛ )األهكر الييبية االعتقةدية:  فقةؿإلى ذلؾ  الحدَّادكقد أشةر اإلهةـ 
, كال  فقط النُّبكَّة, كال ييطَّمىع عميو إال بكاسطة  القمب هنو التصديؽي كالتسميـ الهمكيف حظُّ 

فبل بمينة عف أحد هف الصحةبة أنو سأؿ  ؛ تككف صفتوييسأؿ عف كيفية ذلؾ ككيؼ 
 . (4)(سمـصمَّى اهلل عميو ك آلو ك  النبي

خذ في كؿ هة يشكؿ عميؾ في حؽ المَّو كيكىهؾ فيو شياةن  بةلتسميـ : ) يفةن أكقةؿ 
, كقد جةء في  كتىٍرًكًو عمى هة ىك عميو هف التنزيو لو سبحةنو عف صفةت الحدث

: التسميـ كالتأكيؿ هع  , كلكف لمسمؼ فيية طريقةف كثير ههة يكىـ ذلؾ السُّنَّةالقرآف ك 
ففي كصؼ أحد هف الهبلاكة هف  ؛ , كأيف الرب سبحةنو هف صفةت خمقو التنزيو

   . (5)؟!(, فكيؼ بةلبةرم سبحةنو األهكر هة تعجز العقكؿ عف إدراكية
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُٓ(  رسةلة الهعةكنة  , ص)ُ)
 هرجع سةبؽ .( , ّْٕ/ُ(  تثبيت الفؤاد , )ِ)
 ( .ُُ/ِ, ) نفسو صدر(  الهّ)
 . (ٖٓ/ُ)الهرجع نفسو  , (  ْ)
 . (ُٖٔ/ُ) الهصدر نفسو ,(   ٓ)
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ع إال اإليهةف كأنو ال يس , تعرفو العقكؿ أهرىة عمى اير هة اإللييَّة)األهكر كقةؿ:  
 . (1)(بية كالتسميـ

ديؽ كاإلجهةؿ فيية إال التَّص اإلنسةف)أهكر اآلخرة ال يىسىع  : كقةؿ رحهو اهلل تعةلى
 . (2)(كعدـ التأكيؿ

لهعمـك أف عمهةء , كهف ا كهة ذكرنةه ىنة ىك هسمؾ اإلهةـ اليزالي رحهو اهلل تعةلى
رحهو اهلل تعةلى  الحدَّاد, بؿ كصفو اإلهةـ  يعكلكف عمى كبلهو كثيران  آؿ بةعمكم السَّةدة

 . (3)عرمبهحرر الهعتقد األش

يي أف تتصؼ بو هختصرات هة ينب قةؿ اإلهةـ اليزالي رحهو اهلل تعةلى  هبينةن   
)الهعتقدات الهختصرة حقية أف ال تشتهؿ إال عمى الهيـ الذم ال بد هنو في العقيدة: 
ف خطرت بةلبةؿ فبل  , االعتقةدصحة  أهة األهكر التي ال حةجة إلى إخطةرىة بةلبةؿ كا 

فةلخكض فيية بحث عف حقةاؽ  ؛ هعصية في عدـ هعرفتية كعدـ العمـ بأحكةهية
 . (4)(قة بهة يراد هنو تيذيب االعتقةدكىي اير الا, األهكر 

 هسألة, كعف ىذه ال ػ  طمب الهعرفة بةهلل تعةلى هف هجرد الهطةلعة لكتب العقةادِ
كال تتكاؿ في عمـ الكبلـ كال تكثر هف الخكض ) : رحهو اهلل تعةلى الحدَّاديقكؿ اإلهةـ 

 . فإنؾ ال تظفر بيذا الهطمكب هف ىذا العمـ؛ لهجرد طمب التحقيؽ في الهعرفة  ؛ فيو

كلكف إف أردت التحقؽ في الهعرفة فعميؾ بسمكؾ طريقة التزاـ التقكل ظةىران  
, كالنظر في همككت السهةكات كاألرض عمى قصد  , كتدبر اآليةت كاألخبةر كبةطنةن 

, كتصقيؿ هرآة  االعتبةر, كتيذيب أخبلؽ النفس كتمطيؼ كثةفةتية بحسف الريةفة
فيذا سبيؿ  ؛ة يشيؿ عف التجرد ليذا األهرض عهالقمب بهبلزهة الذكر كالفكر, كاإلعرا

, كظفرت بةألهر  عمى الهطمكب - إف شةء اهلل تعةلى –التحصيؿ إف سمكتو عثرت 
, كالصكفية إنهة جةىدكا نفكسيـ كبةليكا في ريةفتية كقطعكىة عف عةداتية  الهراكب

ة , كعمى كهةؿ الهعرف لعمهيـ بتكقؼ حصكؿ كهةؿ الهعرفة عمى ذلؾ؛ كهألكفةتية 

                                                 

 . (ُٖٗ/ِ) الهرجع نفسو ,(   ُ)
 .الحدَّاد رحهو اهلل تعةلى الهتقدهة نظر أبيةت اإلهةـ ا(   ِ)
 . (ُُ/ِ) , (   تثبيت الفؤادّ)
لػ:  الطبعة , لبنةف, دار الكتب العمهية, بيركت , طبةعة ( َُِ)ص , لميزالي االعتقةد , في االقتصةد (  ْ)  ىاألكَّ

 ( .ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ), 
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الهحققيف رفي اهلل عنيـ  يتكقؼ التحقؽ بهقةـ العبكدية الذم ىك بيية العةرفيف كأهنية
  . (1)(أجهعيف

كهة يفيـ  ؛ ػ التحدث في اكاهض هسةاؿ ىذا العمـ هع العكاـ  كصيةر الطمبةّ
 كال يسهعكنية ذكرا لمعةهةأهراف ال ينبيي أف يي : )رحهو اهلل تعةلى  الحدَّادهف قكؿ اإلهةـ 

) ككذا العقةاد ال تذكر ليـ شياةن هف  : كقكلو , (2)(, كدقةاؽ األحكةـ دقةاؽ العقةاد: 
, فةكتؼ  اهلل نةظره إلينة كنحك ذلؾ, نة : اهلل هىعى  , بؿ ترل أحدىـ يقكؿ الخفةية فيية
اةن هف أهر الجية , فإف أردتيـ أف يككنكا هعط مة هحفةن فةذكر ليـ شي هنيـ بذلؾ
 . (3)(كالجسهية

  

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ٗٔ)ص,  (   رسةلة الهعةكنةُ)
 , هرجع سةبؽ . (ّٖ/ِ) , (   تثبيت الفؤادِ)
 . (ّٖ/ِ) الهرجع نفسو ,(   ّ)
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: جيودىم في نشر العقيدة خارج حضرموت ؛ وفيو  الثَّانيالمبحث 
 ثماثة مطالب :

لالمطمب   : جيودىم في نشر العقيدة في اليند  األوَّ
 : جيودىم في نشر العقيدة في جنوب شرق آسيا الثَّانيالمطمب 
 : جيودىم في نشر العقيدة في شرق أفريقيا الثَّالثالمطمب 
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لالمطمب   :في نشر العقيدة في اليند  آل باعموي السَّادة : جيود األوَّ
تةري  اليجرات في حيةة األهـ كالشعكب تةري  طكيؿ , كاختمفت كتعددت 
التعريفةت التي تحةكؿ أف تجد هعنى شةهبلن كدقيقةن لهفيـك اليجرة , كهف خبلؿ تطكر 

البةحثيف يعرؼ اليجرة بأنية : العمـك الحديثة كهع الهستجدات العصرية , نجد بعض 
استجةبة سمككية الدافع , أك هجهكعة الدكافع الهرتبطة بةلحةجيةت األسةسية ألفراد 

ىي : االختيةر ؛ تقةؿ كاالستقرار , كتتهثؿ في ثبلثة عنةصر نالالهجتهع , اةيتية ا
 . كاالتجةه كالدعكة

ىجرات إجبةرية , ككهة ككهة أف ىنةؾ ىجرات اختيةرية إرادية فينةؾ في الهقةبؿ 
كجدت أبدية دااهة كجدت أيفةن ىجرات آنية هؤقتة , كبدراسة اليجرة الحفرهية 
كاآلؿ بةعمكية إلى هنةطؽ هختمفة في العةلـ نجد أنية اشتهمت عمى كةفة أنكاع 

 .(1)ي كالدااـ , كاالختيةرم كاإلجبةرمنً آلاليجرات ؛ ففيية ا
م يكػػػةد إلػػػى كػػػؿ قػػػةرات العػػػةلـ , نةشػػػريف آؿ بػػػةعمك  السَّػػػةدةكلقػػػد كةنػػػت ىجػػػرات  

هػػةاإلسػػبلـ كالعمػػـ كالهػػنيج األكسػػط , يقػػكؿ  ىػػػ( ُِّٖ) الحػػدَّادعمػػكم بػػف طػػةىر  العبلَّ
آؿ بػػةعمكم : )كنةىيػػؾ  السَّػػةدةىػػػ( جػػد ّْٓفػػي سػػيةؽ حديثػػو عػػف اإلهػػةـ الهيػػةجر )ت

بهػػػف ركبػػػت ذريتػػػو ثػػػبج البحػػػكر الزكاخػػػر , كاقتحهػػػكا لتبميػػػغ دعػػػكة اإلسػػػبلـ الهصػػػةعب 
إلػػػى هنػػػيبل كالهعةسػػػر , هختػػػرقيف عشػػػػرات األلػػػكؼ هػػػف الفراسػػػ  عمػػػى ألػػػكاح الهػػػكاخر 

كهينػػدانة ككفػػبلكاف كصػػكلكا سػػندكةف كبةقهبيػػةف كهػػة حكليػػة هػػف الجزااػػر , ففػػبلن عهػػة 
ر الهبليكيػػػة كالجةكيػػػة كالبكقيسػػػية كجزااػػػر التيهػػػكر كهػػػة حكليػػػة ؛ ههػػػة دكنيػػػة هػػػف الجزااػػػ

اشتهمت عميو البحكر اليكاهر , بؿ بميكا بهعةركػة األىػكاؿ كعمػك اليهػـ هػة ال يبميػو إال 
الهتيشهر الهيةهر , فبميكا جزاار تحت الػريح بأهريكػة الهعركفػة اليػـك بةنتيمػة فػي زهػف 

الهصػػةار , قبػؿ أف يػػدرؾ ايػػرىـ هػػف كيػػؼ أصػػةرتيـ اػةبر , كتركػػكا بيػػة ذريػػة ال ييعمػـ 
تمػػػؾ األقةصػػػي أثػػػرةى آثػػػر , كال خبػػػرة خػػػةبر , هػػػع هػػػة ليػػػـ هػػػف الهنةقػػػب التػػػي ال يكثرىػػػة 
هكػػػػةثر , كال يفخرىػػػػة هفػػػػةخر ؛ هػػػػف العمػػػػـ كالفقػػػػو كالصػػػػبلح كالعبػػػػةدة كالنسػػػػؾ كركػػػػكب 

 . (2)(األسفةر البعيدة
 

                                                 

( , بتصػرؼ ّٗص)( إسيةهةت عمهػةء حفػرهكت فػي نشػر اإلسػبلـ كعمكهػو فػي  الينػد رصػد ببميػكارافي , ُ)
 يسير .

)ت :  الحدَّادلمعبلهة عمكم بف طةىر  ( ,ّ, ص)في هذىب اإلهةـ أحهد الهيةجر (  إثهد البصةار ِ)
 . عمى اآللة الكةتبة , اير هنشكر ىػػ( , هطبكعةُِّٖ
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 أسباب ىجرة آل باعموي إلى خارج حضرموت :
لعكاهؿ اجتهةعية  يةإلى ىجرة آؿ بةعمكم ترجع في هجهماألسبةب التي أدت 

 . كاقتصةدية كدعكية
 

 :  االجتماعيَّةأواًل : األسباب 
الحةلة السيةسية , كتسمط الحكةـ الظمهة عمى حفرهكت عمى هر  -ُ

ؿالعصكر , كلعؿ ذلؾ يظير هف البةب  , كهة ذكره البةحث في الحةلة السيةسية  األكَّ
 . جتهةعيَّةاالك 

هةفهف أهثمة ذلؾ ىجرة  ىػ( , قةؿ ٔٓٓبف عمي صةحب هربةط )ت هحهَّد العبلَّ
هة إلى ظفةر  –هف حفرهكت  - ىػ( : )كسبب ىجرتوُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم  العبلَّ

فيهة يظير حكادث هف الخكارج بعد القرف الخةهس ؛ فقد كةنت تقع هنيـ اةرات 
كىجـك عمى تريـ كايرىة لذلؾ العيد , فةختةر رفي اهلل عنو اليجرة إلى ظفةر حتى 
تتحكؿ األحكاؿ , كالظةىر أف أبنةءه ىةجركا هعو , كأف هف بقي هنيـ انحةز عف تريـ 

ىػ( ؛ ِٔٔيمي التكريتي)ت الزَّنجلخكارج بةليز , يقدهيـ عثهةف بف عمي , حتى جةء ا
 . (1)كهة خرجكا هرة أخرل هع أخيو سكيد(

هةكيقكؿ   أيفةن : ) كأهة سبب نقصةف عددىـ زهف القطب  الحدَّادعمكم  العبلَّ
ىػ( فيك حةلة االفطراب كالفتف الهستطيرة في حفرهكت , ُُِّ)ت الحدَّاد

كالتركيع كالنيب كالعسؼ كالفكفى التي استتـ بية نحك قرف كنصؼ ؛ بتيمب عسكر 
هةالدكلة الكثيرية حتى انقرفت , كقد ذكر  عمكم بف أحهد بف الحسف  العبلَّ

زهف ؛ أف تمؾ التي كةنت هنتشرة في ذلؾ ال الفظةاعىػ( بعض ُِِّ)ت الحدَّاد
الفرقة بةعت األحرار ؛ أم : أنية اتخذت هف أىؿ بمداف حفرهكت عبيدان تقةسهكىـ 
بينيـ , فإذا أحب بعفيـ أف يعكد إلى بمده بةع نصيبو إلى بعض أصحةبو , 

 ؛اب الهستهرة لو هثؿ الثهف فكؽ الفرا سمـكالهشترم يعذ ب الحر الهبيع , حتى ي

                                                 

 . ( , هرجع سةبؽِِِ(عقكد األلهةس , ص)ُ)
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, كاستحمكا الربة , كحكـ بو ف هةت فأخذت تمؾ الفرقة ثمث تركة ه كلك خمَّؼ أيتةهة ن
  . (1)إل ( ... قكييـ لفعيفيـ

كلقد كةف لمكجكد البريطةني أيفةن في الفترة الهتأخرة في اليهف الجنكبي 
 . (2)كبير في تمؾ اليجرات أثركسنقةفكرا  كحفرهكت كاليند كشرؽ أفريقية

ييعيد هف قبؿ , حتى فةقت انتشةر العمكييف بػ)حفرهكت( انتشةران لـ  -ِ
عنيـ , كأصبح النةؤكف هنيـ أفعةؼ أفعةؼ هف يسكنية هنيـ , كليس بية هف 
اإلهكةنةت هة يرفي ىههيـ العةلية , كهف الطبيعي إذف أف يسكنكا سكاىة , كيجعمكا 

  . (3)ليـ هنو كطنةن ثةنيةن 
 :  االقتصاديَّةثانيًا : األسباب 
بةذيب نقبلن عف كتةب اليجرات الحفرهية إلى إندكنيسية   هحهَّديقكؿ الدكتكر 

جةهحة , تقذؼ بأصحةبية بعيدان ؛  ةن )إف في حفرهكت بياة شهكس اةلب : ىليحي
كهة يفعؿ الفرس الجةهح , فنظران إلى القحط كالجدب العةـ الذم كةنت حفرهكت 
تعةني هنو في األحقةب الخكالي كالمكاحؽ , فقد ىةجر أبنةؤىة بحثةن عف هصةدر 
العيش الكريـ كسعتو , كلـ يبؽ فيية إال هف لـ يقدر عمى االرتحةؿ , أك هف كةف في 

 . (4)هف أهره(سعة 
هةكيقكؿ  أحهد فيةء شيةب : )كقد زاد في فيؽ خنةقيـ القحط الكاقع في  العبلَّ

ىػ( ؛ ّٗٗىػ( حتى أكمكا الجمكد , كالسيكؿ العظيهة التي كقعت في سنة )ْٓٔسنة )
فإنية أتمفت النخيؿ كأرفيـ حتى لـ يبؽ هنية إال القميؿ , كأفرت بةلجيةت الجنكبية 

 . (5)ييةن(هف حفرهكت فرران بم
                                                 

  . (ُُٕ, ص) نفسو( الهرجع ُ)
( كلقد أشةر لذلؾ في ىجرات الحفةـر إلى شرؽ أفريقية الدكتكر رزؽ سعد اهلل الجةبرم في بحثو ِ)

 (.ْ)الهيةجركف الحفةـر في شرؽ أفريقية كنشر ثقةفة التسةهح أنهكذجةن ( ص)
 (.ْٓص)سيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف , هرجع سةبؽ ,  (ّ)
أحهد اةلب , ط تريـ لمدراسةت  هحهَّد( , تأليؼ : يحيى ْٓ( اليجرات الحفرهية إلى إندكنيسية , ص)ْ)

سيةهةت عمهةء حفرهكت , هرجع سةبؽ , ص)ََِٖ -ىػ ُِْٖكالنشر(  , )  (.َْـ( , كا 
ةىر لمعبلهة السيد عمكم بف ط ,( ُِٖص)ىةهش  الهدخؿ في تةري  اإلسبلـ في الشرؽ األقصى , (ٓ)

ـ( , عةلـ ُٖٓٗ -ىػػَُْٓ, ) ُفيةء شيةب , ط هحهَّدىػ( , بترتيب كتحقيؽ تعميؽ السيد ُِّٖ)ت :  الحدَّاد
 الهعرفة , جدة , الههمكة العربية السعكدية .
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 ثالثًا : العوامل الدعوية :  
كةنت الدعكة إلى اهلل كنشر اإلسبلـ هف أىـ دكافع ىجرات آؿ بةعمكم عمى هر 
القركف الهةفية , كيظير أثر ذلؾ في هة يأتي هف نشر لئلسبلـ في أكثر األرافي 
 التي قصدكىة ؛ كهة سيبيف البةحث في الهبةحث اآلتية , كيكفي أنو قد ايشتير أف

ىـ عةلة عمى الدعةة الحفةـر كبةألخص هنيـ  فآلي األرض اسمهثمث بؿ نصؼ ه
 . آؿ بةعمكم

 
 أساليب الدعوة التي اتخذوىا وسيمة لنشر اإلسمام :
ى الستهةلة الهشركيف إلى اتخذ الدعةة هف آؿ بةعمكم كايرىـ أسةليب شت

؛ كذلؾ هكككؿ إلى حصةفة الداعي كحسف تصرفو , كهة كةنت الدعكة لتقـك اإلسبلـ
 الد يفبية جهعيةت أك ىياةت , كلكنية ألفراد أك جهةعة نذركا نفكسيـ كأكقةتيـ لبث 

بيف أقكاـ ال يدينكف بو , فهةشكا الظركؼ كراعكا التقةليد كالنفسيةت فنجحكا في 
داعي هف حسف الحديث كالمطؼ كالصبر أعهةليـ , كال سيهة هة كةف يتخمؽ بو ال

كعدـ الهسةس بةلعةدات التي نشأ عميية أكلاؾ األقكاـ ؛ فةلتقةليد الهتكارثة ال يهكف 
 . (1)هحكىة بةلجدؿ الهحض أك الهنةقشة الهقةكهة

 
 فمن تمك الوسائل :

كف بتسهية هة يعبدكف بأنو اهلل تعةلى ؛ ؤ في الهنةطؽ اليندككية يبد -ُ
 . نفكسيـ عقيدة التكحيد إجهةالن حتى تتسرب إلى 

اتخةذ الفنكف الجهيمة التي يعشقية األىةلي لمدعكة ؛ بإدخةؿ العنةصر  -ِ
اإلسبلهية فيية هع التعديؿ الهنةسب ؛ حتى تنبث العقيدة كتنسجـ هع نفسيةت 

 . الشيكخ كنيـ الشبةب
في القبةاؿ البدااية صعبة الهراس أحدث بعفيـ فنةن يهةشي أذكاؽ  -ّ

ةشيد أحيةنةن , كالتي تعرض ألنَّ كىي التهثيؿ كالحكةيةت الهصحكبة بة األىةلي ؛
 . لمعهـك بعد إدخةؿ عنةصر إسبلهية فيية

                                                 

 . (ُِّ, ىةهش ص) صدر نفسو( الهُ)



347 

 

التطبيب ؛ فيطكؼ الداعية بسفينتو , كيتخذ التطبيب كعبلج الهرفى  -ْ
 كسيمة لمدعكة إلى اهلل.

خدهة أربةب النفكذ ؛ بكفع أنظهة لمدكلة أك اإلهةرة هع الدعكة إلى  -ٓ
 ـ.اإلسبل
إقةهة حفبلت ترافقية أنةشيد دينية كفرب الدفكؼ , تحفرىة  -ٔ

يف , فتجذب أفادة الحةفريف فتيفك نفكس اير سمهيف كاير هسمهالجهةىير ه
 . يفسمهيف إلى جهةعة الهسمهاله

ت طةافة أقيهت حفبلت لتكريهيـ , فيزدادكف حبةن في سمهإذا أ -ٕ
 .  يف , كيشعركف بةإلخكة اإلسبلهية تربطيـسمهاله

كهف الدعةة هف يقفي حيةتو في اهتطةء الزكارؽ أك اختراؽ اليةبةت  -ٖ
قف أفرادىة ػسجد كلي ػت طةافة فتحت لية هدرسة , كأقيـ هسمهلمدعكة , فإذا أ

  . (1)العبةدات
كلقد بميت اليجرات العمكية شأكان بعيدان في نشر اإلسبلـ كالعمـ كالطريقة ؛ فبميت 

كأسترالية بؿ كصمت إلى األهريكتيف قبؿ أف يتعرؼ الشرؽ األقصى كشرؽ أفريقية 
  . (2)عميية األكربيكف أنفسيـ ؛ كهة تشير إليو بعض الهراجع

 العمكيُّكفكسيقتصر البةحث في ىذا الفصؿ عمى أشير الجيةت التي اكتنفية 
 . ىجرة كدعكة إلى اهلل تعةلى ؛ كىي اليند كجنكب شرؽ آسية كشرؽ أفريقية

 
 

 اليند :
بةليند ىنة ىي تمؾ األرض الكاسعة الهحصكرة بيف خميج البنيةؿ شرقةن  الهقصكد

, كبحر العرب اربةن , كالهحيط اليندم جنكبةن , كجبةؿ ىهبلية شهةالن , إفةفة إلى هة 
جنكبةن ,  فبلكةف يتبعية ؛ كجزر الهةلديؼ اربةن , كأندهةف كنيككبةر شرقةن , كسي

 . طمؽ عميية اسـ ) شبو القةرة اليندية(كنظران التسةع رقعة ىذه الببلد فقد أ
                                                 

 ( بةختصةر.ُِّ( الهدخؿ إلى تةري  اإلسبلـ في الشرؽ األقصى , هرجع سةبؽ , ىةهش ص)ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ِْٓ( , كعقكد األلهةس , ص)ِّٓص) نفسو( الهرجع ِ)
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كف عند ذكرىـ لية في تكاريخيـ سمهتمؾ ىي اليند جيرافيةن , كحسبهة عرفية اله
كرحبلتيـ هنذ الفتح اإلسبلهي كحتى العصر الحديث , كلـ تزؿ عمى ذلؾ الحةؿ إلى 

ـ( , ُْٕٗ/ أاسطس /  ُٓ -ىػ ُّٔٔ/رهفةف /  ِٖأف تـ تقسيهية في )
جديدة سهيت إحداىة بةكستةف , كاألخرل بنيبلديش , ثـ جزر الهةلديؼ فظيرت دكؿ 
  . (1)(فبلكة )سينبل, كجزيرة سري

ىػ( ُِْٗبف عبدالرحهف ابف شيةب )ت  هحهَّدف الهؤرخ األديب السيد عيَّ كقد 
آؿ بةعمكم إلى الببلد اليندية , كأف  السَّةدةىػ( زهف دخكؿ أكؿ رجؿ هف ُٕٔسنة )

ىػ( , ُّٔهنيـ ىـ بنك عبدالهمؾ بف عمكم عـ الفقيو الهتكفى سنة )أكؿ داخؿ لميند 
 . (3), كييقةؿ : إنيـ انتقمكا إلى بركج (2)كيعرفكف بآؿ عظهة خةف

ثـ تكاترت ىجرات آؿ بةعمكم إلى اليند , كلـ تنقطع أسفةرىـ كارتحةليـ إليية 
ىػ( عف ٕٕٗ)ت  بطكطةةلة ابف ث بو الرحَّ ة حدَّ , كههَّ  (4)حتى في القركف األخيرة

هة قةلو في رحمتو تحت عنكاف : ) هف سيكستةف إلى همتةف( :  السَّةدةلقةءتو هع 
و الشي  العةبد الزاىد الشريؼ قطب ) حيدر العمكم , كألبسني  الد يفكلقيتي بهدينة أيكجى

الخرقة كىك هف كبةر الصةلحيف , كلـ يزؿ الثكب الذم ألبسنيو هعي إلى أف سمبني 
 . (5)(لينكد في البحركفةر ا

                                                 

( , هرجع ِٗميكارافي , ص)إلسبلـ كعمكهو في اليند , رصد بب( إسيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر اُ)
 -ىػ ُُِْ( , ط الهكتب اإلسبلهي )ُُْ/ٖسةبؽ , كالتةري  اإلسبلهي , لمعبلهة هحهكد شةكر , ص)

 . ـ(َََِ
يةسر القفهةني ,  هحهَّدآؿ بةعمكم كايض هف فيض أقكاليـ الشريفة كأحكاليـ الهنيفة , بقمـ  السَّةدة( ِ)
سيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر اإلسبلـ كعمكهو في اليند , ص)ِٖٔص)  ( , هرجع سةبؽ.َْ( , كا 

عةامة هحترهة , كعظهة خةف : بفتح العيف كسككف الظةء كفتح الهيـ كسككف التةء ؛ كىك لقب ىندم هعنةه 
آؿ  السَّةدة؛ ألنيـ ال يريدكف التهيز عف ايرىـ . انتيى هف ىةهش  -كىك بنك عمكم  –كسبب ترؾ اسـ األسرة 

 . (ِٖٔبةعمكم كايض هف فيض أقكاليـ , هرجع سةبؽ , ص)
 . (ِْ( إسيةهةت عمهةء حفرهكت في اليند , هرجع سةبؽ , ص)ّ)
 . (ِٖٖقكاليـ الشريفة , هرجع سةبؽ , ص)آؿ بةعمكم كايض هف فيض أ السَّةدة (ْ)
( , لمرحةلة ُّٔ/ِرحمة ابف بطكطة الهسهةة ) تحفة النظةر في ارااب األهصةر كعجةاب األسفةر( , ) (ٓ)

:  ىػ( , النةشرٕٕٗ:  , ابف بطكطة )ت , أبك عبد اهلل بف إبراىيـ المكاتي الطنجي هحهَّدبف عبد اهلل بف  هحهَّد
 . (ِٖٖآؿ بةعمكم كايض هف فيض أقكاليـ الشريفة , هرجع سةبؽ , ص) السَّةدةك دار الشرؽ العربي , 
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آؿ بةعمكم : أحهد أبةد , كسكرت ,  السَّةدةكهف أشير الببلد التي نزؿ فيية 
كبركج , كحيدر أبةد )الدكف( , كبيجةفكر , ككنكر , كقزرات )كجرات( , كدلي , 

  . (1)كبركدة , كهةف كيسر , ككةليككت , كبمقةـ , كبنقر أبةد , كهميبةر , كبنقةلة
الكراـ جةه كهنزلة عند همكؾ اليند العظةـ , ككزرااية الكبةر ,  السَّةدةككةف ليؤالء 

ككةنت هصةىرات هعيـ ؛ كةلسمطةف شةه جيةف , كالسمطةف إبراىيـ عةدؿ شةه , 
 . كابنو السمطةف هحهكد بف السمطةف إبراىيـ عةدؿ شةه ... كايرىـ

هةد الهمؾ كةلكزير عنبر ككزير أحهد أبةد األعظـ ع ؛ كهة اتصمكا بكزراء
  . (2)كايرىهة

هةآؿ بةعمكم  السَّةدةكهف كجكه الذيف ارتحمكا إلى اليند هف    عمكم بف هشيَّ  العبلَّ
هةىػ( , ك ٕٗٗابف الشي  عمي , تكفي بةليند سنة) شي  بف عبداهلل بف شي  بف  العبلَّ

ىػ( كىك هف تبلهيذ اإلهةـ َٗٗ) عبداهلل العيدركس صةحب أحهد أبةد تكفي بية سنة
ىػ( صةحب ُُُّ, كعمي بف عبداهلل العيدركس)ت  (3)ىػ(ّٕٗابف حجر الهكي)ت

, كايرىـ الكثير , كلهف أراد االطبلع أكثر عمى دكر الحفةـر بصكرة   (4)سكرت
عةهة كآؿ بةعمكم بصكرة خةصة فعميو بكتةب )إسيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر 

 الحفرهي دكتكراة لمبةحث اإلسبلـ كعمكهو في اليند رصد ببميكارافي( كىي رسةلة
 أبي بكر بةذيب . هحهَّد

                                                 

( , ْٕ( , إسيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر اإلسبلـ كعمكهو في اليند , ص)ِٕٖص),  نفسو( الهرجع ُ)
 . هرجع سةبؽ

( , ككثيران هة يكرد صةحب النكر ِٕٖآؿ بةعمكم كايض هف فيض أقكاليـ , هرجع سةبؽ , ص) السَّةدة( ِ)
السةفر في أخبةر القرف العةشر لمعبلهة عبدالقةدر بف شي  العيدركس كايره هف كتب التراجـ حكةيةت كهكاقؼ 

آؿ بةعمكم هؤرخ  السَّةدةبدكر آؿ بةعمكم , كههف أشةر كأشةد  ةلسَّةدةكثيرة تبيف هدل صمة سبلطيف ككزراء اليند ب
هةاليند  ىػ(في كتةبو الشيير : ُُّْبف عبد العمي الحسني الطةلبي )ت :  الد يفعبد الحي بف فخر  العبلَّ

 اإلعبلـ بهف في تةري  اليند هف األعبلـ الهسهى بػ )نزىة الخكاطر كبيجة الهسةهع كالنكاظر( .
( , هرجع سةبؽ , إسيةهةت عمهةء حفرهكت في ِٖٗآؿ أبي عمكم كايض هف أقكاليـ , ص) السَّةدة( ّ)

 . (ُُٗ/ِ( , كالهشرع الركم ص)َُُنشر اإلسبلـ كعمكهو في اليند , هرجع سةبؽ , ص)
 . (ُِٓ( إسيةهةت عمهةء حفرهكت في نشر اإلسبلـ كعمكهو في اليند , هرجع سةبؽ , ص)ْ)
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آؿ بةعمكم قةاهةن إلى لحظة كتةب ىذا البحث بتمؾ الببلد  السَّةدةكال يزاؿ أثر 
ف كةف أثر النقص بةديةن عميو كهة الحظو  البعيدة , كلكف يختمؼ هف بمد إلى بمد , كا 

  . (1)البةحث بةذيب أثنةء إقةهتو في اليند لتمؾ الدراسة
 

 

 

  

                                                 

 . (ْٖٖ -ّْٖ( انظر ص)ُ)
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 : : جيودىم في نشر العقيدة في جنوب شرق آسيا الثَّانيالمطمب 
كىك يؤلؼ إحدل عشرة دكلة هستقمة , كتقع خهس هنية : بكرهة ككهبكدية كالكس 

د كفيتنةـ في شبو الجزيرة , كتقع هةليزية جزاينة في شبو الجزيرة , أهة الجزء نبلكتةي
في بكرنيك , كتتككف كؿ هف  اآلخر فيقع في جزيرة بكرنيك , كهة تقع بركنةم

إندكنيسية كالفمبيف هف آالؼ الجزر , أهة سنيةفكرة فتتككف هف خهسيف جزيرة , 
كتشيؿ تيهكر الشرقية حكالي نصؼ جزيرة تيهكر , بينهة يعد النصؼ اآلخر جزءنا 

ي إندكنيسية جزءنا هف دكنيسية , كيعد الجيرافيكف أقةصي شرقنإلهف األرافي ا
 أكثر هنية جزءنا هف آسية.« حيط اليةدئ اله جزر» األقيةنكس 

)ت  ك )آؿ عظهت خةف ( كىـ ذرية السيد عبد الهمؾ بف عمكم عـ الفقيو
ىػ( ىـ الذيف انطمقكا هف السكاحؿ اليندية إلى سكهطرا كببلد )آشي( هنية , ُّٔ

  . (1)ككةنت تيسهى الراهني
قةعدة التجةرة كقد كةنت )آتشيو( التي تقع في أقصى شهةؿ جزيرة سكهطرة 

 . اإلسبلهية في جنكب شرؽ آسية في القرف السةدس عشر الهيبلدم
ك)آتشيو( ىي كاحدة هف عدة هدف تجةرية كةنت قةاهة في شهةؿ كشرؽ جزيرة 

بةسةم( انتقؿ  سكهطرة , كتيعرؼ بهجهمية بةسـ )سةهكدرا بةسةم( , كهف )سةهكدرا
عشر  الرَّابعذلؾ في القرف اإلسبلـ إلى ترينيةنك الهعركؼ بةسـ هةليزية ؛ ك 

  . (2)الهيبلدم
كجةء في كبلـ عدد هف األكربييف أف التجةر العرب ىـ نشركا اإلسبلـ في جزاار 
اليند )إندكنيسية( , كزاد بعفيـ األهر بيةنةن فذكركا أفرادان هف نةشرم اإلسبلـ ال 

ةر , كلكنيـ أفراد تجردكا لمدعكة إلى اإلسبلـ كنشره بيف األىةلي , يعدكف هف التجَّ 
هنيـ هف صةىره بعض همكؾ الجزاار , كانتقؿ الهمؾ إلى أسبةط الهمؾ الذيف ىـ أكالد 

 . يالد ينالداعي 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ.َِّآؿ بةعمكم , كايض هف فيض أقكاليـ الشريفة كأحكاليـ الهنيفة , ص) السَّةدة( ُ)
 ( , هرجع سةبؽ.ُٗٗ( الهدخؿ إلى تةري  اإلسبلـ في الشرؽ األقصى , ص)ِ)
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إف انتشةر اإلسبلـ كةف هف جية الصيةرة , )ر عف ىذا بعفيـ بقكلو : كعبَّ 
  . (1)(فبل يهكف أف يقةؿ بو في طبقةت العةهة كلكف إف صح ىذا في طبقة الهمكؾ

ف )كيقكؿ الدكتكر حهكة :  إف اإلسبلـ جةء هف ببلد العرب هبةشرة , كا 
اإلسبلهي هف العرب ؛  الد يفأنيـ تمقكا  هتكارثةن يعتقدكف اعتقةدان جةزهةن  دكنيسييفإلنا

هف شي  داعية أك سيد شريؼ هف سبللة الرسكؿ صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو 
  . (2)(سمـك 

دكنيسي  , كالذم نيص نإلكيهكف أف يشير البةحث ىنة إلى قرار هجمس الهشةكرة ا
 بني عمكم الحفةرهة ىـ أكؿ هف أدخؿ اإلسبلـ إلى ببلدىـ . السَّةدةفيو عمى أف 
ؿ إلى تةري  اإلسبلـ في شرؽ الهدخ»رد نص ىذا القرار في هقدهة كتةب كقد ك 

ـ( , كىك قرار صدر ُّٔٗ -ىػ ُِّٖ)ت  الحدَّادلمعبلهة عمكم بف طةىر « آسية
دكنيسي , صةاو كاتفؽ عميو عمهةء اإلسبلـ الذيف اجتهعكا نإلعف هجمس الهشةكرة ا

هةيك  -ىػ ُِّٖم الحجة )في شؽ جةكل , في ذ بةيةاسرك في بمدة فةسركاف , قرب 
ـ( , براةسة الحةج أحهد خميؿ نكاكم ؛ حيث قرر الهؤتهركف فيو كعددىـ ُّٔٗ

 العمكيُّكف السَّةدة( عةلهةن بأف أكؿ هف أدخؿ اإلسبلـ إلى إندكنيسية ىـ ُٓٔ)
 الحفرهيكف الشةفعيكف , كىذا نصو :

 قرار هجمس الهشةكرة :
 ( ّٔف , الرقـ ))) هجمس الهشةكرة , سيدكقيرم , فةسركا
 الهكفكع : دخكؿ اإلسبلـ إلى إندكنيسية

 ـُّٔٗهةيك  ُِفةسركاف , 
 حفرة الهحتـر األخ رايس ندكة )تةري  دخكؿ اإلسبلـ إلى إندكنيسية(

 ... عميكـ كرحهة اهلل كبركةتو السَّبلـ
بعد التحية ؛ نحف بةسـ هجمس الهشةكرة نفيد بكؿ احتراـ بأف هجمس الهشةكرة في 

ذم الحجة  ٖفي كدكغ , جةاككيغ , فكركغ , سيدكارجك , في ) الثَّةلثاالحتفةؿ 
( عةلهةن هف ُٓٔـ( الذم حفره حكالي )ُِٔٗإبريؿ  َّىػ , الهكافؽ ُِّٖ

                                                 

 . (َِٕ) , ص نفسو( ىةهش الهرجع ُ)
(ِ) 
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أعبله قرر الهجمس هؤيدان بأف العمهةء , بعد أف استهع كبحث كاستدؿ في الهكفكع 
 . الحفرهيكف الشةفعيكف العمكيُّكف السَّةدةأكؿ هف أدخؿ اإلسبلـ إلى إندكنيسية ىـ 

 . ىذا كنرجك أف يككف هعمكهةن ييعهؿ بو كهة يجب , هع الشكر
 . عميكـ كرحهة اهلل كبركةتو السَّبلـك 

 نةاب الكةتب      الرايس الحةج أحهد خميؿ نكاكم                            
 . (1)عف هجمس الهشةكرة , سيدكقيرم , فةسركاف                عبداليني عمي(

ىذا هف حيث ظيكره بقكة كتأثيره في اإلرخبيؿ كاستبلـ الحكـ فيو , أهة هف حيث 
, كىذا هة قررتو ندكة عمهية  األكَّؿدخكلو بأفراده ىنة كىنةؾ فقد كيجد في القرف 

ـ( كالتي أكصت في ختةـ ُُٔٗدكنيسية عةـ )نإلانعقدت في هدينة )هيداف( ا
أعهةلية بأف اإلسبلـ قد جةء إلى إندكنيسية هبةشرة هف شبو الجزيرة العربية في القرف 

ؿاليجرم    . (2)يسمهكبشكؿ  األكَّ
ـ( ََُِاإلسبلهية ) كلذا جةء في الكتةب التعريفي عف تريـ عةصهة الثقةفة

إف األهةنة تقتفي القكؿ بأف أكؿ اليجرات العربية إلى الشرؽ األقصى )( : ّْص)
, كتحديدان زهف الهمؾ األهكم عبدالهمؾ بف هركاف)ت  األكَّؿكةنت في القرف اليجرم 

كهة جةكرىة , أهة  كسكهطرةىػ( ؛ حيث كصؿ الفةتحكف إلى الصيف ٖٔ -ٓٔ
الحفةرهة فكةف كصكليـ إلى تمؾ البقةع في القرف الثةهف اليجرم , كاستهرت 

ة , ككةنت كسيمة نقميـ إلى الثَّةنيىجرتيـ إلى شرؽ آسية حتى قيةـ الحرب العةلهية 
  . (3)تمؾ البقةع ىي الهراكب الشراعية التي تبحر هف شكاطئ البحر العربي

                                                 

ـ( رصد َُُِ – ُْٖٓىػ / ُِّْ – ُِِٔ( أفكاء عمى حركة طبةعة التراث الحفرهي في الهيجر )ُ)
( , هطبكعةت الهمؾ فيد الكطنية , السمسة ُٖٗ – ُٕٗبف أبي بكر بةذيب , ص ) هحهَّدكنقد , لمدكتكر  –

نص القرار هثبت  ( بأفُٕٗـ( , كقد أشةر الكةتب بيةهش ص)َُِِ -ىػ  ُّْْ( , الريةض ) ٖٔة , )الثَّةلث
لفي هقدهة كتب الهدخؿ إلى تةري  اإلسبلـ الهذككر في طبعتو  ى الصةدرة عف هطبعة دار الفكر الحديث األكَّ

ىػ َُْٓة عف هكتبة عةلـ الهعرفة بجدة سنة ) الثَّةنيـ( , كلهة صدرت طبعتو ُُٕٗ -ىػ ُُّٗبةلقةىرة سنة )
دـ( بتحقيؽ السيد ُٖٓٗ - ذفت هحهَّ ( َِْالهقدهةت , كاكتفى الهحقؽ بةإلشةرة إليو في ص) فيةء شيةب حي

 بةليةهش.
 . ( , هرجع سةبؽَّٕآؿ بةعمكم كايض هف فيض أقكاليـ الشريفة كأحكاليـ الهنيفة , ) السَّةدة( ِ)
 . (َّٖ, ص) نفسو صدر( الهّ)
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 ينفطةقميـ إنقةفكرا , كالفمبيف , كبركنةم , هةليزية , كسكبقي القكؿ : إف بمداف 
ةلديؼ , كببلد البنيةؿ كجزر اله فبلكهبكدية كالكس , ك ببلد السي« , دنبلجنكب تةي»

كم دكر كبير في كايرىة كةف لمسةدة آؿ بةعم« بنيبلديش» كاليربية  «بكرهة»الشرقية 
 .نشر اإلسبلـ بية 

كلكال أف يخرج البحث عهة ىك بصدده لتكسع البةحث في ذلؾ , كعمى طةلب  
ذلؾ ؛ هثؿ : الهدخؿ إلى تةري  اإلسبلـ في االستزادة أف يرجع لهة كيتبت هف هراجع 

في الشرؽ األقصى الهتقدـ ذكره كالذم ذكر هؤلفو كثيران هف الهراجع األجنبية األكربية 
أشراؼ حفرهكت كدكرىـ في نشر اإلسبلـ كايرىة الهتعمقة بهكفكع البحث , ك 
حسف العيدركس أستةذ التةري  الحديث  هحهَّدبجنكب شرؽ آسية لؤلستةذ الدكتكر 

كالهعةصر , جةهعة اإلهةرات العربية الهتحدة , كحةفر العةلـ اإلسبلهي ألهير 
لشتةت , ا الحدَّاد, كعقكد األلهةس لمعبلهة عمكم بف طةىر  فبلالبيةف شكيب أرس

 عةـ إلى ـَُٕٓ) عةهي بيف هة  حفةرن دًلة ًرجةؿ , ءعمهة , تجةر هيرفبلح
رنس سهيث , ترجهة الدكتكر عبداهلل كبل كليـ,  فرايتةؾ الريكي:  تحرير( , ـَُٔٗ

 . الكثير كايرىة,  رجب هدأح الهطمب بدع. د صيةاة بجعةرهعبدالرحهف الكةؼ , 
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 : : جيودىم في نشر العقيدة في شرق أفريقيا الثَّالثالمطمب 
يعتبر الحفةـر هف أبرز تمؾ الهجهكعةت الكافدة إلى شرؽ أفريقية هنذ هراحؿ 
ىجرتيـ القديهة في عصر هة قبؿ ظيكر اإلسبلـ كبعده ؛ قدهكا تجةران كالجايف 

 .  (1)كبةحثيف عف فرص عهؿ
كؿ اليجرات التي كقد كةنت اليجرات في العصكر الكسطى كالحديثة هف أط

خرجت هف حفرهكت ؛ هف حيث البعد التةريخي كأىهيتية الحفةرية كالثقةفية , 
ـ( كتهتد إلى نيةية القرف التةسع عشر كهطمع القرف ِّٔكتبدأ ىذه الهرحمة هف سنة )

العشريف ؛ فقد تهخض عف ظيكر اإلسبلـ كالرابة في نشره خةرج الجزيرة العربية أف 
  . (2)هف سكةف حفرهكت إلى الهشةركة في ذلؾاندفعت أعداد كبيرة 

: )إف السبلطيف الفةتحيف لجزيرة هداسكر  فبليقكؿ األهير شكيب أرس
العمكييف الحسينييف الحفرهييف  السَّةدة)هداشقر( ك)جزاار القهر( إنهة كةنكا هف 

 . (3)الهعركفة أنسةبيـ كأسهةؤىـ كأخبةرىـ كأنبةؤىـ , ككذلؾ بػ)الحبشة( ك)زنجبةر( (
كتبيف الهخطكطةت أف أكؿ القةدهيف إلى شرؽ أفريقية ىـ هف جهيع أطيةؼ 
الهجتهع الحفرهي , كجميـ هف اليةشهييف )آؿ بةعمكم( ؛ هف آؿ الشي  أبي بكر 

آؿ جهؿ الميؿ , كآؿ السقةؼ , كآؿ  السَّةدةىػ( , ك ِٗٗبف سةلـ صةحب عينةت)ت 
ىػ( , كآؿ بةفقيو , كآؿ ُّٕ النظير , كآؿ ابف سهيط , كآؿ عبداهلل بةعمكم )ت

بةعبكد , كآؿ الخرد , كآؿ الهسيمي , كأف أكؿ شخص هنيـ جةء ىك السيد أبكبكر بف 
عبداهلل بف شيخةف بف حسيف بف الشي  أبي بكر بف سةلـ )بةعمكم( , كقد نزؿ ببتي ؛ 

                                                 

( ُّالخهيس ) ( بتةري َُْٔ( سبتهبر , العدد )ِٔ( هف هقةؿ لؤلستةذ عبدالكريـ اإلريةني , صحيفة )ُ)
 –( , اليهنيكف في الهيةجر األفريقية , الدكافع ٔـ(  , الهكفكع أدب كثقةفة , ص)ََِٖيكليك تهكز )
 التأثير. –االستيطةف 

( , هقةؿ نيشر لمدكتكر رزؽ ّ( الهيةجركف الحفةـر في شرؽ أفريقية كنشر ثقةفة التسةهح أنهكذجةن , ص )ِ)
هحـر  ُٕ – ُٓالدكلي لمكسطية كاالعتداؿ الكاعي هدرسة حفرهكت إنهكذجةن )سعد اهلل الجةبرم فهف الهؤتهر 

 . ىػ(ُِّْ
( , ألهير البيةف شكيب أرسبلف , كسيرة السمؼ هف بني ُّٖ-ُٕٓ/ّ(  انظر حةفر العةلـ اإلسبلهي )ّ)

 ( , هرجع سةبؽ .ٕٔعمكم الحسينييف , ص)
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كىي قرية سةحمية في األرافي الكينية , ثـ ىةجر إلى تنجةنيقة كنزبةر كهنية إلى 
  . (1)القهر , ثـ تكاترت اليجرات الحفرهية هف اليةشهييف كايرىـ جزر

كتذكر الهصةدر التةريخية أف أربعيف داعية هنيـ كصمكا إلى هينةء بربرة 
ىػ( , كهنيـ هف أقةـ بيرر الحبشة كقبره هعركؼ بية إلى اليـك ّٖٓبةلصكهةؿ عةـ )

هة؛ ك الهقبكر إلى جةنب  ىػ(ُٓٗعمي بف عبدالرحهف الهنفر بةعمكم )ت ةلعبلَّ
هةالهجةىد الكبير  بف أحهد هرزؽ بةعمكم ؛ كىك أحد األبطةؿ الهجةىديف  هحهَّد العبلَّ

هةببراكر , كهنيـ  بةجحدب الهتكفى بهدينة ىرر  هحهَّدعمي بف  العبلَّ
  . (2)ىػ(َُِّسنة)
كقد كةف لمحفةرهة بصكرة عةهة كآؿ بةعمكم بصكرة خةصة أثر كبير في نشر  

اإلسبلـ كالدعكة إلى اهلل تعةلى في بمداف تنزانية , ككينية , كجزر القهر , كالتكاؿ 
ريترية ,  داخؿ أفريقية حتى الكصكؿ الى الهبلكم , كالصكهةؿ , كببلد الحبشة , كا 

 . (3)كجيبكتي
هةككةف لزيةرة  الهمقب  –ىػ( ُْٗ-ُٖٓس )ك أبي بكر بف عبداهلل العيدر  العبلَّ

ىػ( بةلغ األثر في ٖٖٗ) لزيمع سنة –بةلعدني ؛ نسبة إلى استقراره بعدف ككفةتو بية 
آؿ أبي عمكم في الحبشة كالصكهةؿ ؛ حيث أعطى أهراء زيمع  السَّةدةانتشةر صيت 

فةآؿ بةعمكم  السَّةدةكهقديشك كهصكع كىرر لهذىب كطريقة  الرسهية في تمؾ  الص 
  . (4)البمداف
آؿ بةعمكم في القركف التةلية خصكصةن  السَّةدةكقد استهرت ىجرة الدعةة هف  

, كهف الشخصيةت التي أسيهت في نشر اإلسبلـ كثقةفة  (5)إلى كينية كأكاندا كتنزانية

                                                 

( , ٔٔ,  ِِيهنييف الحفةـر بشرؽ أفريقية , ص)( , نقبلن عف كتةب اإلسبلـ كالْ, ص) نفسو( الهرجع ُ)
لمعبلهة عبدالقةدر الجنيد أحد عمهةء آؿ بةعمكم الهعةصريف بأفريقية , الطريقة العمكية الحفرهية )النشأة 

( , ط: هكتبة تريـ الحديثة لمنشر كالطبةعة , تريـ حفرهكت ُِْ-ُِّكاالهتداد( , لؤلستةذ هنير بةزىير , ص)
 . ـ(َُِْ -ىػ ُّْٓ, اليهف , )

 ( , هرجع سةبؽ .ُِْ(الطريقة العمكية الحفرهية )النشأة كاالهتداد( , ص)ِ)
  (.ِّٓ(الهدخؿ إلى تةري  اإلسبلـ في الشرؽ األقصى , هرجع سةبؽ , ص)ّ)
 ( , هرجع سةبؽ.ُِْ( الطريقة العمكية الحفرهية )النشأة كاالهتداد( , ص)ْ)
 . , نفس الصفحة نفسو( الهرجع ٓ)
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ابف  التسةهح بشرؽ أفريقية ؛ كهة كرد في الكثةاؽ : العةلـ حةهد بف هنصب بف عمي
الشي  أبي بكر , ككةف إهةـ هسجد الجةهع ثـ درَّس بهسجد جكؼ , كقد تكفي فجأة 

  . (1)ىػ( كىك يدرس في الهسجد الهذككرُُّٗأكؿ يكـ رهفةف )
هةك  عمى يديو  سمـىػ( الذم ييقةؿ : إنو أُُْٔ)ت الحدَّادأحهد هشيكر  العبلَّ

هاةت اآلالؼ في شرؽ أفريقية ؛ أكاندا , ككينية ... كايرىة , بؿ أيفردت حيةتو 
  . (2)العمهية كدعكتو إلى اهلل تعةلى بةلتآليؼ

رايس الجهعية العربية بهبةسة ,  الشَّةطرمبف عبداهلل  هحهَّدكهنيـ الحبيب 
 .  (3)كينية

هةكالحبيب  ىػ( , ُّْْ -ُِٕٕسهيط )  القةفي أحهد بف أبي بكر ابف العبلَّ
كالذم تكلى القفةء كاإلفتةء بزنجبةر لهدة تنيؼ عمى أربعيف عةهةن , كأفريقية الشرقية 

هةهف أقصةىة الشهةلي إلى أقصةىة الجنكبي هدينة لتمهذتو العمهية كالبنو  عهر  العبلَّ
ىػ( الذم كلي القفةء هف بعده , كعيرؼ بةلقدرة ُِٕٓ)ت  بف أحهد ابف سهيط

الفةاقة لمدفةع عف الشريعة اإلسبلهية كالذكد عنية كالدعكة إلى اهلل عمى ىدل 
  . (4)كبصيرة

هةكهنيـ  صةلح بف عمكم جهؿ الميؿ الذم أسس هسجد كربةط الريةض في  العبلَّ
الهك , كنشر العمـ كالثقةفة , كظير في اإلرشةد كالدعكة , كأقةـ الدركس في كؿ كقت 

كأقسةـ حمؽ الذكر كالهكالد , كهنية الهكلد الذم يقيهو آخر  بةذالن نفسو لمطمبة عةهة
هةعمى ارار الهكلد الذم يقيهو  األكَّؿجهعة هف شير ربيع   هحهَّدعمي بف  العبلَّ

 . (5)ىػ(ُّّّكف)ت اصةحب سيالحبشي 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ.ِِالهيةجركف الحفةـر في شرؽ أفريقية كنشر ثقةفة التسةهح أنهكذجةن , ص) (ُ)
هة( انظر كتةب : ِ) ؛ صفحةت هف حيةتو كدعكتو , البنو السيد أحهد هشيكر  الحدَّادأحهد هشيكر  العبلَّ

 , ط دار الفتح , األردف. الحدَّاد
, ط دار الهنيةج ,  الحدَّادلمعبلهة أحهد هشيكر ( دراسةت عف العرب كاإلسبلـ في شرؽ أفريقية , ّ)
 . ـ(ََِٕ -ُِْٖ)

 . (َِٖ,  ِّٓ,  َِٖ)  , كانظر هنو ص نفسو صدر( الهْ)
 (.ِِ( الهيةجركف الحفةـر في شرؽ أفريقية كنشر ثقةفة التسةهح أنهكذجةن , هرجع سةبؽ ص)ٓ)
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هةك  جعفر بف زيف السقةؼ كىك هف األعيةف الهشيكريف البةرزيف بزنجبةر ,  العبلَّ
خمكات , كنبغ في كثير هف العمـك , ككةف عةلهةن هتفننةن ككةتبةن كىك صةحب عبةدة ك 

, ككةف يكتب في صحيفة  االجتهةعيَّةهؤرخةن , أسس بزنجبةر كثيران هف الجهعيةت 
 .  (1)بةريةالزَّنجالفمؽ 

كلقد كةف لمسةدة الذيف استقركا بةلصكهةؿ كالحبشة دكر بةرز في الجيةد كالدفةع 
البقةع , كالكقكؼ في كجو ىجهةت األحبةش النصةرل عف اإلسبلـ في تمؾ 

  . (2)كالبرتيةلييف الذيف سةندكىـ , كاستشيد هنيـ كثيركف
كىكذا تتعدد أهةهنة نهةذج يسيرة هف جيكد عظيهة بذلية الهيةجركف الحفةـر 
كذرارييـ هف آؿ بةعمكم كايرىـ , كلكال اإلطةلة هثمهة سبؽ اعتذار البةحث في آخر 

لكةف اإلسيةب الهدىش عف تمكـ اآلثةر العظيهة ليؤالء القـك في  ةنيالثَّ الهبحث 
  .  (3)القةرة السهراء

كنرجك هف كـر الكريـ أف تبقى الهآثر هحفكظة , كآثةرىة هعهكرة هعنى كصكرة , 
الء القةدة برجةؿ هف ذرارييـ هىف يحهمكف ؤ آؿ بةعمكم أهثةؿ ى السَّةدة كيخمؼ عمهةء

ـ بيهة كعزيهة خةلصة صةدقة ؛ كهة تقدهيـ في ذلؾ آبةؤىـ راية الدعكة كاإلسبل
 كأسبلفيـ الصةلحكف .

 

  

                                                 

 . , نفس الصفحة نفسو( الهرجع ُ)
 . ( , هرجع سةبؽُِْكاالهتداد( , ص)(الطريقة العمكية )النشأة ِ)
,  الحدَّاد( كهف الهراجع الهفيدة في ذلؾ كتةب دراسةت عف العرب كاإلسبلـ في شرؽ أفريقية , لمعبلهة حةهد ّ)

صفحةت هف حيةتو  الحدَّاداإلسبلـ كاليهنيكف الحفةـر بشرؽ أفريقية , لمعبلهة عبدالقةدر الجنيد , كأحهد هشيكر 
هةاكدعكتو , البنو   . الحدَّادأحهد هشيكر  لعبلَّ
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لالمبحث   ؛ وفيو ثماثة مطالب : األباضيَّة: موقفيم من  األوَّ
لالمطمب   . األباضيَّة: التعريف ب األوَّ
 . : وجودىم التاريخي بحضرموت الثَّانيالمطمب 
 . آل باعموي من معتقداتيم السَّادة: موقف  الثَّالثالمطمب 
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للمطمب ا  : األباضيَّة: التعريف ب األوَّ
 سي دنةىي فرقة هف الخكارج ؛ كالخكارج ىـ الذيف خرجكا عف جيش  األبةفيَّة

ىػ( بعد ّٕىػ( في هكقعة صفيف سنة )َْعمي بف أبي طةلب كرَّـ اهلل كجيو )ت 
 .(1)قفية التحكيـ ؛ كهة ىك هشيكر في كتب التةري  اإلسبلهية

فحصمت بينو كبينيـ حركب كـر اهلل كجيو عمي  سي دنةخرج الخكارج كأرادكا حرب 
ىػ( كالتي تشتت بيزيهتيـ فيية شهميـ , ّٖشييرة ؛ هنية هكقعة النيركاف سنة )

فةنقسهكا عمى أنفسيـ إلى فرؽ كصمت إلى عشريف فرقة ؛ كةف هنية األزارقة 
 . (2)األبةفيَّةكالصفرية كالنجدات كهنية 

إلى أبةض بف عهرك  ينتسبكف إلى الحةرث بف أبةض كقيؿ : األبةفيَّةقيؿ : إف 
هةالذم خرج في سكاد الككفة , لكف  ( يقكؿ : أجهعت ِْٖاإلسفراييني )ت العبلَّ

, كهع اعترافيـ بإهةهة ابف أبةض  (3)عمى القكؿ بإهةهة عبداهلل بف أبةض األبةفيَّة
فإنيـ ال يعدكنو الهؤسس لمهذىب ؛ إذ أنو لعب دكران ثةنكيةن في تأسيس الحركة 

ؿدتية بةلهقةرنة هع إهةهية كقية األبةفيَّة  . (4)ىػ(ّٗكهؤسسية جةبر بف زيد)ت األكَّ
ىػ( , كييعد أحد أتبةع الهحك هة َُْإلى حكالي سنة ) بةضعبداهلل بف أكقد عةش 

ىػ( , كنجدة بف عةهر الحنفي ٓٔكهف كبةر أتبةعو : نةفع بف األزرؽ )ت األكلى
 ىػ( ككةنكا عمى رأم كاحد .َٔىػ( , كعبداهلل بف صفةر )تٗٔ)ت

                                                 

ىةركف )ت  السَّبلـ(  انظر كتةب كقعة صفيف , لمعبلهة ابف حزاـ الهنقرم , تحقيؽ كشرح : الشي  عبدُ)
 هحهَّدىػ( , ط : الهؤسسة العربية الحديثة لمطبع كالنشر كالتكزيع , كهكسكعة التةري  اإلسبلهي ؛ لمشي  ُِّٖ

ؿ, ربيع ُ: هجهع الفكر اإلسبلهي , ط ىةدم اليكسفي اليركم , النةشر   ىػ , كايرىهة . َُِْ األكَّ
( , هراجع ٖٖٓ/ّاإلسبلـ ) ( , تةري ِٖٓ/َُ( , كالبداية كالنيةية )َُٓ(  انظر تةري  الخمفةء ص)ِ)

 .سةبقة
 البيدادم بف عبد اهلل هحهَّد(  الفٍرؽ بيف الفرىؽ كبيةف الفرقة النةجية , لمعبلهة : عبد القةىر بف طةىر بف ّ)

ـ , ُٕٕٗ,  ِ( , ط : دار اآلفةؽ الجديدة  , ط ِٖىػ(  , ص)ِْٗالتهيهي األسفراييني , أبك هنصكر )ت 
 بيركت , لبنةف .

 ( , هرجع سةبؽ .َُْ/ُ(  جيكد فقيةء حفرهكت , )ْ)
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ىػ( فد بني أهية , ّٕعبداهلل بف الزبير رفي اهلل عنيهة )ت سي دنة التفكا حكؿ
كا إلى البصرة , رجع (1)لكف تبرؤكا هنو لهة رأكه يترفى عف أبيو كسةار الصحةبة

ىػ( , كالتؼ حكلو أكثر هف ثبلث هاة رجؿ , ٓٔكأهَّركا عمييـ نةفع بف األزرؽ)ت 
هكا كأعمنكا الثكرة عمى بني أهية في األىكاز , لكف طةافة هنيـ لـ يخرجكا هعيـ فسي 

ىػ( , فتبرأ هنيـ نةفع َٔبةلقىعىدة , ككةف هنيـ عبداهلل بف أبةض كعبداهلل بف صفةر)ت
 يف , كأبةح قتؿ أطفةليـ .سمهره لجهيع الهكأعمف تكفي

تبرأ القىعىدة ههة كتب كأعمف نةفع , كقةؿ عبداهلل بف إبةض : ) إف القـك كفةر 
 . (2)بةلنعـ كاألحكةـ , كىـ براء هف الشرؾ , كال تحؿ لنة إال دهةؤىـ كاير ذلؾ حراـ(

الخكارج بتكفير يبلحظ البةحث في قكؿ عبداهلل بف أبةض ىذا هخةلفتو لهبدأ ك 
ف عيدَّ هف الخكارج لكنو ليس بذاؾ الهتيكر الهتعنت , سمهاله يف كفران صريحةن ؛ فإنو كا 

ىػ( : ) كقكؿ عبداهلل بف أبةض ىك أقرب ِٖٓكلذا قةؿ أبك العبةس الهبرد )ت
ؿ , كالصفرية كالنجدية في ذلؾ الكقت يقكلكف  السُّنَّةاألقةكيؿ إلى  هف أقكاؿ الفيبلَّ

  . (3)أبةض( بقكؿ ابف
 

 بأنيا من الخوارج ؟ األباضيَّةإذن فيل توصف 
بةذيب في كتةبو )جيكد فقيةء حفرهكت( هبحثةن لئلجةبة عف  هحهَّدعقد الدكتكر 

كالخبلؼ في تسهيتية , ثـ  األبةفيَّة, هتتبعةن الهراجع التي ذكرت هنشأ (4)ىذا التسةؤؿ
                                                 

 هحهَّد( , كخبلفة أهير الهؤهنيف عبد اهلل بف الزبير , لمشي  عمي  ٕٔٔ/ُُ( انظر البداية كالنيةية , )ُ)
 ( , هكقع الهؤلؼ عمى الشبكة العنكبكتية .ْٔالصبلبي , ص) هحهَّد
صةدر عرب , دار  هحهَّد( , هرجع سةبؽ , الدكلة في الفكر األبةفي , لَُٓ/ُ(جيكد فقيةء حفرهكت )ِ)

في التراث العربي , لمدكتكر : خميؿ صةلح أبك رحهة ,  , ليب الهعرفة هف قفةية األدب كالفكر الشركؽ
 ( , ط : دار الكتةب الثقةفي .ُُّص)
 هحهَّدىػ( , تحقيؽ : ِٖٓبف يزيد الهبرد , أبك العبةس )ت  هحهَّد(  الكةهؿ في المية كاألدب , لمعبلهة : ّ)

ـ( , كجيكد  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ: ) ّ: دار الفكر العربي , القةىرة  , ط( ,  ط ُُِ/ّأبك الففؿ إبراىيـ , )
 ( , هرجع سةبؽ .َُٓ/ُفقيةء حفرهكت , )

( , هرجع سةبؽ , كلقد استفةد َُٖ-َُٔ/ُ( جيكد فقيةء حفرهكت في خدهة الهذىب الشةفعي , )ْ)
بحفرهكت , كحةكؿ تتبع كاستقراء البةحث كثيران هف ىذا الكتةب في ىذا الفصؿ ؛ حيث أبدع في تةري  األبةفية 

ني أزعـ أني أبميت جيدم في ىذا الهفهةر , كجهعت كؿَُٕ/ُآثةرىـ , يقكؿ الدكتكر بةذيب عف ذلؾ )  (: )كا 
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كتيربكا هف هصطمح )الخكارج( فبل  األبةفيَّةاستنتج في األخير أنو )هيهة تعمؿ 
يـ هع رففيـ لو كنظرتيـ إليو أنو صنيعة ألنَّ يهكنيـ إخفةء حقةاؽ التةري  ؛ 

بؿ يطنبكف في ,  (1)(األكلىاألهكييف ؛ فيـ ال يتحةشكف أف ينتسبكا إلى )الهحك هة 
, فيذا تنةقض اريب  (2)هدحيـ , كيفةخركف بةنتسةبيـ إلى عبداهلل بف كىب الراسبي 

لى ابف كىب أنيـ يربطكف أنفسيـ  األكلىهنيـ ! إذ هعنى انتهةايـ إلى الهحك هة  كا 
تةريخيةن كعقةاديةن بأس  أسةس الخكارج ! فهف ىنة نعمـ : أنو هف الصعب عمييـ أف 

 . (3)ينفكا صفة الخةرجية عنيـ(
ف عيدكا هف الخكارج فيـ هف االعتداؿ بهك ةف , كأبعدىـ عف كعمى كؿ  فيـ كا 

زىرة : )ىـ أكثر الخكارج اعتداالن , كأقربيـ  أبك هحهَّدالتعنت كاليمك , يقكؿ الشي  
إلى الجهةعة اإلسبلهية تفكيران ؛ فيـ أبعدىـ عف الشطط كاليمك , كلذلؾ بقكا , كليـ 

 . (4)فقو جيد , كفييـ عمهةء ههتةزكف(
  

                                                                                                                                            

هة كقعت عميو عيني ههة لو تعمؽ بيذه الحقبة الزهنية , التي اهتدت طكاؿ أربعة قركف أك تزيد , كىي فترة طكيمة 
ف قد أسيهت في كشؼ خفةيةىة , كسبر أاكارىة , كالهجةؿ كبير لهف أراد أف هف عهر الزهف , حسبي أف أكك 
 يتكسع , كاهلل الهكفؽ كالهعيف( .

سيهكا هحك هة ؛ إلنكةرىـ الحكىهيف : )عهرك بف العةص كأبي هكسى األشعرم( كقةلكا : )ال حكـ إال هلل(  (ُ)
 ة .كالقصة في ذلؾ هشيكرة في كتب التكاري  اإلسبلهية كالعقةادي

: هف أاهة األبةفية , كةف ذا عمـ كرأم كفصةحة كشجةعة , ككةف عجبةن في العبةدة , أدرؾ  ( هف األزدِ)
عمٌي في حركبو  سي دنةسعد بف أبي كقةص , ثـ كةف هع  سي دنةكشيد فتكح العراؽ هع  سمـالنبي صٌمى اهلل عميو ك 

ا بةلنيركاف )بيف بيداد ككاسط( كأهَّركه عمييـ , فقةتمكا , كلهة كقع التحكيـ أنكره جهةعة فييـ الراسبي , فةجتهعك 
 ( .ُّْ/ْعميةن , كقيتؿ الراسبي في ىذه الكقعة . انظر األعبلـ لمزركمي )

( , هرجع سةبؽ ؛ كذلؾ نقبلن هنو عف كتةب اإلبةفية هذىب ال ديف , َُٖ/ُ( جيكد فقيةء حفرهكت , )ّ)
 ( .ُْٓلمدكتكر ىةني سميهةف الطعيهةت , ص)

 ( , هرجع سةبؽ .ٖٓ(  تةري  الهذاىب اإلسبلهية , ص)ْ)
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 : وجودىم التاريخي بحضرموت : الثَّانيالمطمب 
أهة كجكدىـ بحفرهكت فقد كةف عندهة اتجو نحك اليهةهة أحد الهنشقيف عف 

, كاتحد هع أبي طةلكت  ىػ(ٗٔالخكارج ؛ كىك نجدة بف عةهر الحنفي )ت( 1)األزارقة
الذم بةيعو الخكارج بية , كقةهكا بأعهةؿ نيب كىجهةت لبعض القكافؿ كالهكافع التي 

 ىـ .تخص أعداء
طةلكت كبةيعكا نجدة كىك ابف ثبلثيف سنة , كالذم قكيت  ثـ خمع الخكارج أبة

ىػ( كبةيعو أىمية , ثـ أرسؿ ٕٔشككتو ككثر أتبةعو فسةر إلى صنعةء اليهف سنة)
عهةلو ليأخذكا الصدقة هف هخةليؼ اليهف كهنية حفرهكت ؛ حيث بسط نفكذه فيية 

  بفرقو كجنكده بقيةدة أبي فديؾ .
ىػ( , ثـ قتؿ ٗٔاألهر طكيبلن ؛ إذ انقمب أبك فديؾ عمى نجدة , فقتمو سنة) لـ يدـ
 . (2)ىػ( , كأسدؿ الستةر عمى حركة النجداتّٕفديؾ سنة) األهكيكف أبة

 
 ىـ( :139طالب الحق عبداهلل بن يحيى الكندي)ت

 سمـأحد أعيةف كندة القبيمة الحفرهية الشييرة , كةف هف أصحةب أبي عبيدة ه
لؤلبةفية بةلبصرة( , أجهعت الهصةدر أف السبب  الثَّةنيبف أبي كريهة )اإلهةـ 

الرايسي في خركجو بحفرهكت عف حكـ بني أهية ىك هة شةىده كلهسو هف جكر 
عهةؿ بني أهية عمى النةس , فكتب إلى أبي عبيدة يستشيره في الخركج عمى العةهؿ 

 . (3), فأيده كشجعو كاستعجمو في الظيكر
في البصرة( األهكاؿ , كاشترل بية  األبةفيَّةكجهع أبك هكدكد حةجب )أهيف سر 

ة كبمج بف عقبة سمهالسبلح كالعتةد هع أبي حهزة الهختةر بف عكؼ األزدم أحد بني 
                                                 

ىػ( أحد أهراء الخكارج , كهف بدعيـ : تكفير ٓٔ(  األزارقة : ىـ أصحةب أبي راشد نةفع بف األزرؽ )تُ)
بةحة قتؿ أطفةؿ الهخةلفيف كنسكانيـ , كتكفير هرتكب الكبةار , انظر  سي دنة الهمؿ »عمي كـر اهلل كجيو , كا 
 هرجع سةبؽ .( , ُُٕ/ُلمعبلهة عبدالكريـ الشيرستةني , )« كالنحؿ
( , هراجع ٖٖٓ/ّ( , تةري  اإلسبلـ )ِٖٓ/َُ( , كالبداية كالنيةية )َُٓص) , (  انظر تةري  الخمفةءِ)

 .سةبقة  
( , جكاىر تةري  ٕٔ( , صفحةت هف التةري  الحفرهي , ص)ُِٕ/ُ(أدكار التةري  الحفرهي , )ّ)

 ( , هراجع سةبقة . َّْاألحقةؼ , ص)
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هف البصرة , قدهكا عمى طةلب الحؽ الكندم ,  األبةفيَّةالسقكرم في رجةؿ هف 
 (1), كطردكا األهير إبراىيـ بف جبمة الكندم فدعة أصحةبو فبةيعكه كقصدكا دار اإلهةرة

. 
أقةـ عبداهلل بف يحيى بحفرهكت , ككثر جهعو كسهكه)طةلب الحؽ( كهركز 
الدعكة بةلبصرة يدعـ الحركة هةديةن كهعنكيةن , ثـ سةر طةلب الحؽ إلى صنعةء 

 . (2)حهزة لمسيطرة عمى الحجةز كاستكلى عميية , كهة لبث أف أرسؿ أبة
ىػ( ثـ استكلى عمى الطةاؼ كبعدىة ُِٖ/ُِ/ ِٖ) حهزة هكة فياقتحـ أبك 

ىػ( , كهة لبثكا بية إال ثبلثة أشير حتى أرسؿ َُّ/ِ/ُّالهدينة الهنكرة في)
كحةصر أبة  األبةفيَّةاألهكيكف جيش عبدالهمؾ بف عطية السعدم هف الشةـ , فيـز 

 حهزة في هكة كقتمو كقتؿ هف هعو .
بطةلب الحؽ في اليهف فكجو الخميفة هركاف  األبةفيَّةلحؽ هف تبقى هف فمكؿ 

ىػ( لمقفةء عمى طةلب الحؽ َُّىػ( قةاده عبدالهمؾ السعدم)تُِّ)ت هحهَّدبف 
, فمقيو بصعدة تحت صنعةء كانتيت الهنةكشةت فيهة بينيـ بهقتؿ طةلب الحؽ , 

هةهتو  . (3)كسقطت إهةرتو كا 
عدم كىك سةار ليتكلى إهةرة الحج استطةعكا قتؿ عبدالهمؾ الس األبةفيَّةلكف 

بهكة , ككةف بصنعةء أهيران ابف أخيو عبدالرحهف بف يزيد السعدم كالذم أراد الثأر 
لعهو , فأرسؿ جيشةن بقيةدة شعيب البةرقي إلى حفرهكت , فجعؿ يقتؿ النسةء 
كالصبيةف كيبقر البطكف كينيب األهكاؿ , كلـ ييبؽ أحدان هف قتمة ابف عطية هف 

 . (4)إال قتمو يَّةاألبةف
 

  
                                                 

 ( .ُِٕ/ُ( , جيكد فقيةء حفرهكت )ّْٖ/ٕ( , تةري  الطبرم ,  )ِّ/ٓ(الكةهؿ في التةري  , )ُ)
( , الفكر كالثقةفة في التةري  َّٓحقةؼ , ص)( ,  جكاىر تةري  األَِٕ/ُ( تةري  حفرهكت لمحةهد )ِ)

( ُُةؼ اليةشهي , ص)ػقةؼ الكػػسيد عمي بف سػػ( قرنةن , لمُْ( , حفرهكت عبر )ٕٖالحفرهي , ص)
 كايرىة .

 ( .ّّٖ/ْ( , تةري  الطبرم)ِٖ/ٖ( تةري  اإلسبلـ لئلهةـ الذىبي)ّ)
 ( .ِّ( , جني الشهةري  ص)ّّٖ/ْ( , تةري  الطبرم)ِٗ/ٖ(تةري  اإلسبلـ لئلهةـ الذىبي)ْ)



366 

 

 ىـ( : 139في حضرموت بعد مقتل طالب الحق)سنة األباضيَّة
بعد هقتمو تكلى اإلهةهة بعده أحد كبةر قكاده كىك عبداهلل بف سعيد الحفرهي , 

ىػ( بتكلية أبي جعفر ُُٓىػ( قدـ هعف بف زاادة الشيبةني )تُُْثـ في سنة)
األفةعيؿ ؛ جزاء هة عهمكه في ىػ( , كفعؿ بإبةفية حفرهكت ُٖٓالهنصكر)ت 

حربيـ هع طةلب الحؽ , كراح كراء ىهجيتو )خهسة عشر ألفةن( هف حفرهكت 
 . (1)كحدىة , ككةف جزاؤه أف قيتؿ عمى يد كاحد هنيـ بأرض سجستةف

اليجرم : عبداهلل  الثَّةنيالحفةرهة في القرف  األبةفيَّةكههف اشتير هف العمهةء 
 هحهَّدىػ( , ك ُِْىػ( , كزحر الحفرهي)ت حكالي ُٕٗالحفرهي)ت بعد  بف سعيد

 ىػ( .ُُٓبف عهرك الحفرهي )ت بعد 
ىػ بهصر ( , ِّٕاليجرم : إبراىيـ الهكفؽ الحفرهي )ت  الثَّةلثكفي القرف 

 . (2)كسميهةف بف عبدالعزيز الحفرهي
هت ىػ( ؛ كهة تقدّْٓاليجرم .. فقد قدـ فيو اإلهةـ الهيةجر)ت  الرَّابعأهة القرف 

هةاإلشةرة إلى ذلؾ , يقكؿ  كهف العجيب أنو بدخكلو حفرهكت دخؿ : ) يالشم   العبلَّ
تحت طةعتو كأطفأ اهلل بو نةر البدعة , كتةب عمى يديو خمؽ كثير  األبةفيَّةالخكارج 

 . (3)جـ افير( السُّنَّة, كرجع هف البدعة إلى 
كيظير أف اإلهةـ الهيةجر استعهؿ هعيـ األسةليب الكبلهية ؛ أم : بةلهنةظرة 
كهقةرعة الحجة بةلحجة , بينهة يزعـ البعض أنو استعهؿ القكة أحيةنةن كهة حصؿ بينو 

 . (4)في هكقعة بحراف األبةفيَّةكبيف 
اليجرم كةنت أبةفية  الرَّابعكيصؼ الهؤرخكف حفرهكت بأنية في القرف 

فييـ بدكف  األبةفيَّةهثؿ عهةف , كلكف التعهيـ اير هستقيـ ؛ لكجكد اير الهذىب 
                                                 

( , جكاىر تةري  ْْ( , الهختصر في تةري  حفرهكت , ص)ُّْ-ُُْ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي , )ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُّ( قرنةن , ص)ُْ( , حفرهكت عبر)ُّّاألحقةؼ , ص)

 , هرجع سةبؽ .( ُّّ/ُ) , ( جيكد فقيةء حفرهكتِ)
 ( . ُّْص)« شرح العينية( , »ُِٕ/ُ« , )الهشرع الركم»( نقبلن عف ُُْ/ُ) نفسو( الهرجع ّ)
( , هرجع ُِْ/ُ( , هرجع سةبؽ , كجيكد فقيةء حفرهكت )ٗٓ( اإلهةـ الهيةجر أحهد بف عيسى , ص)ْ)

( , هرجع سةبؽ , كسيرة السمؼ هف بني عمكم الحسينييف , َُٓ/ُسةبؽ , كانظر أدكار التةري  الحفرهي)
 ( , هرجع سةبؽ .ُٓص)
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شؾ ؛ فةلنقكؿ ال تدؿ عمى أف جهيع أىؿ حفرهكت أيكرىكا عمى انتحةؿ عقيدة 
 .  األبةفيَّة

أهة القرف الخةهس فبل تكجد إال هعمكهةت يسيرة عف شخصيةت عمهية لؤلبةفية 
ف سميهةف اليهداني كابنو الشيير أبي بحفرهكت ؛ فمـ يظير لمبةحثيف سكل قيس ب

 . (1)إسحةؽ إبراىيـ بف قيس اليهداني
 

  

                                                 

فحةت ( , كصُِٕ/ُ( بةختصةر  , كانظر أدكار التةري  الحفرهي )ُُّ -ُِٔ/ُ, ) نفسو(  الهرجع ُ)
 ( .ُٗسعيد بةكزير , ص) خهف التةري  الحفرهي , لمهؤر 
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 آل باعموي من معتقداتيم : السَّادة: موقف  الثَّالثالمطمب 
قةؿ العمهةء : كأصكؿ الفبلؿ كالبدع ستة : اإليجةد الػذاتي , كاالقتػراف العػةدم , 
كالتحسيف العقمي , كالجيؿ الهركب , كالتقميد الػردمء , كاألخػذ بهجػرد ظػكاىر الكتػةب 
هػف ايػر هعرفػة أسػةليب كػبلـ العػرب الهقػػرر فػي فػف العربيػة كالبيػةف , كهػف الفػػهةار 

االسػػػتعةرة كالتكريػػػة كالحقيقػػػة كالهجػػػةز هػػػع العػػػزك هػػػف أدلػػػة كالتشػػػبيو كالتهثيػػػؿ , ك كالحػػػذؼ 
 . (ُ)]العقكؿ[

 شرح الستة التي ىف أصكؿ البدع : 
اإليجػػػػةب الػػػػذاتي : فزعهػػػػت الفبلسػػػػفة أف الػػػػذات العميػػػػة فةعمػػػػة بهقتفػػػػػى  : األكَّؿ

اإليجةب الذاتي ؛ فزعهػكا بكجػكد البػةرئ ك الهكجػكدات قيػران , فقػةلكا بقػدـ العػةلـ فكفػركا 
 بذلؾ , تعةلى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران , بؿ اهلل يفعؿ هة يشةء كيختةر .

 النَّػةرء بكجػكد شػيء آخػر ؛ ككجػكد ألػـ االقتراف العةدم : كىك كجكد شي : الثَّةني
بهبلقةتية لمجسـ , كالرم بةلشػرب , كالشبع بةألكؿ , فزعهت الطبةاعيكف أف ىػذا بطبػعو 

كالطعػػةـ كالهػػةء كأشػػبةىية هػػف الهتقةرنػػةت , كليسػػت كػػذلؾ بػػؿ  النَّػػةركقػػكةو كيفػػعت فػػي 
نهة اهلل أكجد اإليبلـ كالرم كالشبع كخمقو حةؿ الهقةرنة .  ذلؾ هنيـ جيؿ كفبلؿ , كا 

عػف طريػػؽ  النُّبػػكَّةالتحسػيف العقمػػي : فيػك أصػؿ فػػبلؿ البراىهػة , فنفػت  : الثَّةلػث
فسػػػػةد  (ِ)ؿ بنػػػػت الهعتزلػػػػةالػػػػكحي , كزعهػػػػت أنيػػػػة تكسػػػػب بةلعقػػػػؿ , كعمػػػػى ىػػػػذا األصػػػػ

 طريقتية ؛ حيث زعهت أف اهلل يجػب عميػو األصػمح فػي أفعةلػو كأحكةهػو , كذلػؾ بةطػؿ

ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ژ
(3)

  .
التقميد الردمء : فيك أصؿ فبللة عبدة األكثةف كالييكد كالنصػةرل حيػث  : الرَّابع

فيـ فػي الفػبللة هقمػدكف  , (4)ژڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ  قةلكا :

                                                 

 (   لعمية الهعقكؿ.ُ)
, كبةألصػكؿ  النَّقػؿإلى كاصؿ بػف عطػةء اليػزاؿ , تهيػزت بتقػديـ العقػؿ عمػى  تنسب: فرقة إسبلهية  الهعتزلة   (ِ)

الخهسة التي تعتبر قةسهةن هشتركةن بيف جهيع فرقية , سيػهكا هعتزلػة العتػزاؿ هؤسسػية هجمػس الحسػف البصػرم 
نظر كتةب الهعتزلة كأصكليـ الخهسة كهكقؼ أىؿ السنة هنية , لمشػي  ا .بعد خبلفو هعو حكؿ حكـ الفةسؽ 

هكتبة الرشػد لمنشػر كالتكزيػع , الريػةض , ـ( , ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ, ) ِ( , طُّعكاد عبداهلل الهعتؽ , ص)
 الههمكة العربية السعكدية .

 (ِّسكرة األنبيةء , اآلية رقـ ) (ّ)
 ( .ِّسكرة الزخرؼ , اآلية رقـ ) (ْ)
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, نسػأؿ  (1)ژپ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ژ , فبل فرؽ بيف بييهػة تقػةد كهقمػدو ينقػةد
 ة .السَّبلهاهلل 

الجيػػؿ الهركػػب : فيػػك اإلقػػداـ عمػػى الجيػػؿ هػػع زعػػـ صػػةحبو أنػػو عمػػى  الخػػةهس :
الصكاب , كصةحبو ال يدرم كال يدرم أنو ال يدرم , كقػد أشػةر إلػى ذلػؾ اإلهػةـ حجػة 

 شعران :في أبيةت فقةؿ  اليزالي هحهَّداإلسبلـ 
 إذا كنػػت ال تػػدرم كال أنػػت بةلػػذم

 
 ييسػػةًاؿ هػػف يػػدرم فكيػػؼ إذان تػػدرم

 تعمػػػػػـػ بأنػػػػػػؾ جةىػػػػػػؿجيمػػػػػػتى كلػػػػػـػ  
 

فكػػػػف ىكػػػػذا أرفػػػػػةن يطؤىػػػػة الػػػػػذم 
 درمِم
 

كهػػػػػػػف أعجػػػػػػػب األشػػػػػػػيةء أنػػػػػػػؾ ال 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم

 

 كأنػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػدرم بأنػػػػػػػؾ ال تػػػػػػػدرم
ػػب إال أف يرحهػػو اهلل كيزيػػؿ الػػداء دكاء إال الهػػكت , كىػػك كصػػؼ كلػػيس ليػػذا   العجي

 عف قمبو ىذه اليشةكة , كذلؾ ففؿ اهلل يؤتيو هف يشةء.
هف اير أدلة الهعقكؿ : فهنو فبلؿ  السُّنَّةاألخذ بظكاىر الكتةب ك  السةدس :
ةلى عف ػيؽ بو , تعػعةلى هة ال يمػنسبكف إلى اهلل تػيث يػجسهة ؛ حػالهشبية كاله

 .( 3)ؾػذل
 آل باعموي من ىذه الفرقة الخارجية : السَّادةموقف 

ككةف لو صكالت  الرَّابعىػ( قدـ في القرف ّْٓتقدـ أف اإلهةـ الهيةجر)ت 
, فأقةـ فدىـ الحجج الكبلهية , كالهنةظرات العمهية  األبةفيَّةكجكالت هع الفرقة 

, بؿ يذكر بعض الهؤرخيف أنو افطر  السُّنَّةحتى دخؿ الكثير هنيـ إلى هذىب 
, اير أف بعض البةحثيف  (4)أحيةنةن لمنزاؿ الحربي هعيـ ؛ كهة في هكقعة بحراف

 .  (5)لعدـ كجكد الهصةدر الهبةشرة الدالة عمى ذلؾ ؛ كقعةيشكؾ في حصكؿ تمؾ اله
فإف صح ثبكت تمؾ الهكقعة .. فبل تيستيرب ؛ إذ قد يقكؿ قةاؿ : ىؿ يرفى  

الهيةجر كىك الداعية الهتعقؿ اليةرب بدينو عف فتف سفؾ الدهةء ىؿ يرفى أف 
                                                 

 ( .ْْسكرة الفرقةف , اآلية رقـ ) (ُ)


 ( , هرجعةف سةبقةف .ِٗ, هعةرج اليداية , ص)( ْٔص), ( الفكز كالبشرل ّ)
( , هرجع ُِْ/ُ( , هرجع سةبؽ , كجيكد فقيةء حفرهكت )ٗٓالهيةجر أحهد بف عيسى , ص)(اإلهةـ ْ)

 ( , هرجع سةبؽ .َُٓ/ُ« , )أدكار التةري  الحفرهي»سةبؽ , كانظر 
 ( .ُِْ/ُ« ,  )جيكد فقيةء حفرهكت»انظر  (ٓ)
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 الهحظكراتيعهؿ بسفؾ الدهةء كيتزعهو هع هف خةلفو ؟! , نقكؿ : الفركرات تبيح 
؛ فمعؿ الهيةجر يفطر أحيةنةن لمدفةع كالصيةؿ عف هةلو كعرفو بؿ عف أعمى هف 

, كخصكصةن أف تةري  الخكارج هميء هف بداية أهره إلى  الد يفذلؾ ؛ هة يعتقده هف 
نرل في هة سبؽ  األبةفيَّةنيةيتو بةلحكادث القتةلية كالحركب كالتفةخر بية ؛ فةلفرقة 

ذا لـ ينجع المسةف لـ يبؽ إال السنةف .إقداهية عمى القتة  ؿ بهجرد شعكرىة بةلقكة , كا 
هةيقكؿ  ىػ( : ) كلهة كصؿ السيد اإلهةـ أحهد بف عيسى َُّٗ : )تالشم ي العبلَّ

تمؾ الديةر , قصدتو األخيةر , كعهمت الهطي إليو هف أقصى القفةر , كاستبشرت 
جرة , كعمـ الففبلء أنيـ ظفركا بكصكلو األركاح الطةىرة , كخةفت هنو النفكس الفة

بفةلتيـ الهنشكدة , كبيية أنفسيـ الهفقكدة , كدخمت الخكارج تحت الطةعة , كعمهت 
حتى استقةهت بعد  السُّنَّةاستطةعة , كقةـ بنصرة  السُّنَّةأنيـ ليس ليـ بأىؿ  األبةفيَّة

  . (1)االفهحبلؿ , كالح بدرىة في أكج الكهةؿ , كطمعت شهسية بعد الزكاؿ (
هةكيقكؿ  ىك  األبةفيَّةىػ( : )ككةف هذىب ُِِْ)ت :  الشَّةطرم هحهَّد العبلَّ

كليـ بية نفكذ  -يعني : حفرهكت زهف قدـك اإلهةـ الهيةجر –الهذىب السةاد فيية 
, كثيران هة يككف نفكذ اآلخريف إزاءه اسهيةن فقط , فةستطةع الهيةجر بعمهو كقكة 
عةرفتو كشجةعتو أف ينشر هذىب الشةفعي السني بحفرهكت , حتى حؿَّ هحؿ 

الهذىبي , كبففمو كففؿ تبلهيذه هف  الهذىب األبةفي تدريجةن طبؽ سنة التطكر
كهة قدهنة انقمب القطر الحفرهي بمدان شةفعيةن سنيةن , كلـ ينتو القرف  السُّنَّةأىؿ 

 .(2)السةبع حتى تبلشى الهذىب األبةفي بتةتةن هف حفرهكت كعهية الهذىب السني(
هةكيقكؿ   في  ىػ( : )كهتى تعهؽ البةحثُِّٖ)ت الحدَّادعمكم بف طةىر  العبلَّ

النظر , كقةس الهةفي بةلحةفر , كاستحفر نظةار هة في التةري  يستقرب أف 
اإلهةـ الهيةجر لـ يكف ليذىب إلى حفرهكت هف اير عمـ بية كال هعرفة بأىمية , 
كال أف ييجـ عميية هف اير ثقة هتقدهة , كال رااد خبير سةر قبمو , فةطمع عمى 

 أحزابية كطكاافية .

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .  ُِٕ/ُ(الهشرع الركم , )ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .َُٔ/ُ(  أدكار التةري  الحفرهي , )ِ)
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تصؿ بو هف أفراد هف أعيةف الهتردديف إلى العراؽ هف كالذم يظير أنو قد ا
, كأنيـ  السُّنَّة, كذكركا لو حةؿ القطر كأىمو كهف بو هف أىؿ  السُّنَّةالحفةـر أىؿ 

ينقصيـ رايس يمتفكف حكلو , كيفـ إليو الهتفرقيف هنيـ كيككف سندان ليـ , كأنو لك 
أف يككف جرل في ذلؾ جةءىـ الجتهعكا كقكم أهرىـ كارتفع شأنيـ , كيحتهؿ 

 . (1)هداكالت كهعةىدات(
هةكلعؿ هة ذكره  يقةربو هة ذكره بعض هؤرخي الهذىب الزيدم  الحدَّادعمكم  العبلَّ

كدخكلو إلى اليهف ؛ كالذم دخؿ عف طريؽ اإلهةـ اليةدم يحيى بف الحسيف بف 
القةسـ بف إبراىيـ بف إسهةعيؿ بف إبراىيـ بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي 

 ىػ( .ِٖٗ : طةلب )ت
ني اإلهةـ اليةدم يع –يقكؿ الهؤرخ يحيى بف عبدالكريـ الففيؿ : )كقد استدعةه 

كبراء كعقبلء اليهف كأرسمكا إليو كفكدىـ هطةلبيو بإنقةذىـ هف الفسةد هف فتنة   -
أعداايـ القراهطة كالبةطنية , فأخذ هنيـ البيعة الشرعية كالعيكد الهرعية , ككصؿ 

صةر , ككةنت لو هعيـ نيؼ ألنَّ اليهف بعد ذلؾ كقةتؿ القراهطة بهف هعو هف ا
ي جيةت كثيرة هف اليهف , كلـ ييـز في كاحدة هنية قط , ككةف ىك كثهةنكف هعركة ف

 . (2)الذم يقةتؿ بسيفو ذم الفقةر الذم كصؿ إليو هف يد آبةاو(
ىػ( إلى حفرهكت ّْٓبؿ يبلحظ البةحث أف تةري  هقدـ اإلهةـ الهيةجر)ت 

ىػ( اليهف األعمى )صعدة ِٖٗىػ( , كهقدـ اإلهةـ اليةدم )ت ُّٖكةف سنة)
ىػ( , ّٖىػ( ؛ فبيف ىجرتييهة هة يقرب هف )َِٖكهة حكاليية( كةف سنة ) كصنعةء
بحفرهكت لهة بمييـ التفةؼ النةس حكؿ اإلهةـ  السُّنَّةأف أىؿ  -كاهلل أعمـ  –فييظف 

ي كاالجتهةعي , كاستعةنتيـ بو في القفةء عمى فتنة القراهطة الد يناليةدم ؛ لثقمو 
داـ شخصية هثمية كذلؾ نةصرة لمسنة ؛ يمتفكف كايرىة دعةىـ ذلؾ لمرابة في استق
كايرىة بيف الحيف اآلخر  ؛ إذ  األبةفيَّة الطَّةافةحكلية فد الفتف القبلقؿ التي تثيرىة 

                                                 

  ( , هرجع سةبؽ .ٔٔ(  جني الشهةري  , ص)ُ)
هةـ زيد بف عمي الثقةفية (  هف ىـ الزيدية , لمهؤرخ يحيى بف عبدالكريـ الففيؿ , هف إصدارات هؤسسة اإلِ)

الشركني , كانظر قيةـ الزيدية في اليهف , لمدكتكر خفيرم أحهد ,  هحهَّدبف  الد يفلكتركنيةن قطب إ, أعده 
ـ( , كاإلهةـ زيد حيةتو كعصره كآرآؤه كفقيو , ُٔٗٗ: ) ُ( , هكتبة هدبكلي , هيداف طمعت حرب , طُٔص)
 ( , هرجع سةبؽ .َُٓص)
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فةت عمى حفرهكت أكثر هف قرنيف هف القركف الثبلثة التي ىي خير القركف ؛ كهة 
في الحديث الصحيح , كىي التي أزىرت كأثهرت فيية حفةرة اإلسبلـ , كاهتؤلت 

خزؿ عنية القطر الحفرهي ػف انػهةء كأدبةء كهؤلفيف , كلكػيف عمسمهفيية أهصةر اله
كا هنية جةنبةن ػػػػعمػةنبةن أشػهة طيفئ هنية جػجية الخكارج ؛ كمػفتف التي يؤجسبب الػب

 . (1)آخر
فةستيؿ الحفةرهة السنيكف فرصة رابة اإلهةـ الهيةجر في الهبلذ اآلهف هف  

الفتف التي تفطرب فأشةركا عميو بةلقدـك إلييـ كاليجرة لحفرهكت ؛ إذ أف اإلهةـ 
كايرىة الهقتفية اللتفةؼ  االجتهةعيَّةية ك الد ين فةتالص  الهيةجر شخصية تكفرت فيية 

النةس حكلية ؛ هثؿ شخصية اإلهةـ اليةدم , فكعدكه بةلنصرة لو كلهذىبو , فخرج 
 . (2)إلييـ كطرح عصة التسيةر ببمدىـ

كلعؿ الهكاصفةت في اإلهةـ الهيةجر التي جعمتو يجهع النةس ىذه الهدة القصيرة 
كالعهؿ ؛ فيك هف أسرة عيرفت بةلففؿ العمـ , كرحؿ إلى ىي جهعو بيف العمـ 
جهبلن ذىبةن  ثبلثة عشرة بكلغ فيية حتى أكصمكىة إلى حفرهكت بأهكاؿ كثير 

  . (3)كففة
كايرىة بةلقتةؿ كالحرب  األبةفيَّةكلكف اإلهةـ الهيةجر راب عف دفع فتنة  

كاإلهةرة ؛ كهة تقدـ , بؿ بةلهنةظرة كالحكهة كالهجةدلة بةلتي ىي أحسف , حتى أنو لـ 
يراب في الدعكة لهبةيعتو خميفة عمييـ بخبلؼ اإلهةـ اليةدم , فكةنت سنة هتبعة في 

                                                 

الحيةة الثقةفية كالهذىبية »( هف كتةب ُّٔ, هرجع سةبؽ , كىةهش ص) (ٔٔ)( انظر جني الشهةري  , صُ)
, هرجع  ًبٍمفًقٍيوبف حسف  فهف هجهكعة كتب لمعبلهة عبداهلل « ,بحفرهكت هنذ كقبؿ قدـك اإلهةـ الهيةجر

 سةبؽ .
( , هرجع سةبؽ , كعبةرتو تشير لذلؾ ؛ إذ نصية في سيةؽ حديثو عف ٕٔ(  انظر جني الشهةري  ص)ِ)
رة اإلهةـ الهيةجر: )كالذم يظير أنو قد اتصؿ بو أفراد هف أعيةف الهتردديف إلى العراؽ هف الحفةـر أىؿ ىج

, كأنيـ ينقصيـ رايس يمتفكف حكلو , كيفـ إليو  السُّنَّة, كذكركا لو حةؿ القطر كأىمو كهف بو هف أىؿ  السُّنَّة
كا كقكم أهرىـ كارتفع شأنيـ , كييحتهؿ أف يككف جرل الهتفرقيف هنيـ كيككف سندان ليـ , كأنو لك جةءىـ الجتهع

هةفي ذلؾ هداكالت كهعةىدات( , كيقكؿ  ( : )كيقكؿ بعض ّٓالسقةؼ في حةشيتو عمى رحمة بةكثير ص) العبلَّ
الهيةجر هف الهدينة الهنكرة كرابكه  سي دنةالبةحثيف : إف سكةف الجبيؿ كةنكا هف الشيعة كأنيـ ىـ الذيف استدعكا 

 نى حفرهكت( .في سك
 ( , هرجع سةبؽ .ّْٖ-ّْٕ(  الحيةة العمهية في حفرهكت في القرف السةبع كالثةهف هف اليجرة , ص)ّ)
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, كلعؿ الظركؼ التي اكتنفت كبلن هف الشخصيتيف اقتفت دعكة  فآلذريتو إلى ا
 اإلهةـ اليةدم لمهبةيعة دكف اإلهةـ الهيةجر .

الذم أحب  سمـكىذا ههة يذكرنة بجدىهة الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كصحبو ك 
األكس كالخزرج نصرتو كنصرة دينو كهعتقده كاستقداهو الهدينة ؛ إليهةنيـ بو أكالن , 

ڦ  ڄ  چ    , قةؿ اهلل تعةلى : (1)في إطفةء الفتف كالحركب بو ثةنيةن كرابتيـ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    پٻ  پ  پچ    كقةؿ تعةلى :,  (2) چگ     

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ     ٺ

 . (3)چ ڄ   ڄ   ڄ    ڦڦ
ؿفمذا ككهة تقدـ في البةب  اإلشةرة إلى أنو لـ يطب لئلهةـ الهيةجر )ت  األكَّ

ىػ( الهقةـ ببمد كاحد حيف كصكلو حفرهكت ؛ فنراه نزؿ أكالن بببلد اليجريف هدةن ّْٓ
سة , بؿ نرل قبره كقبر بعض أقرب ذريتو في الجبةؿ كالذم يشير كهة يقةؿ ثـ بةلحسي  

 . أحيةنةن ألعمى الجبةؿ العمكيُّكفلخكؼ هف ظمهة يترفع هنيـ 
هةيقكؿ  ىػ( : )يشير كبلـ اإلهةـ عبداهلل بف عمكم ُِِْ)ت  الشَّةطرم العبلَّ

الهيةجر كابنو عبداهلل  إلى أنو ييستدؿ بسكنى اإلهةـ« تثبيت الفؤاد»في كتةب  الحدَّاد
كحفيده عمكم الهكاقع الحصينة العةلية ؛ كهة تكجد بية قبكرىـ , يستدؿ بيذا عمى هة 
يتشههكف إليو هف إيجةد قكة يهكنيـ بكاسطتية إقةهة الحؽ , كاألهر بةلهعركؼ كالنيي 

                                                 

, جهةؿ  هحهَّدلمعبلهة عبد الهمؾ بف ىشةـ بف أيكب الحهيرم الهعةفرم , أبك «  , سيرة ابف ىشةـ»(  انظر ُ)
براىيـ اُِّ)ت :  الد يف ( , النةشر : ِْٗ/ُألبيةرم كعبد الحفيظ الشمبي , )ىػ( , تحقيؽ : هصطفى السقة كا 

« , الرحيؽ الهختـك»ـ( ,  ُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓ)ِشركة هكتبة كهطبعة هصطفى البةبي الحمبي كأكالده بهصر , ط
, النةشر: دار اليبلؿ ,  بيركت ,  ُ( , ط ُِِىػ( , ص)ُِْٕلمعبلهة صفي الرحهف الهبةركفكرم )ت : 

سىعيد رىهفةف البكطي ,  هحهَّدلمعبلهة « , نبكية هع هكجز لتةري  الخبلفة الراشدةفقو السيرة ال»لبنةف , ك
 ىػ( , النةشر: دار الفكر , دهشؽ . ُِْٔ)  ِٓ( ,  طُٗٗص)
 ( .َُّ, اآلية رقـ )(  سكرة آ ؿ عهراف ِ)
 ( .ّٔ,  ِٔ, اآليتةف رقـ )( سكرة األنفةؿ ّ)
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ا عف الهنكر بدافع هف عمهيـ كتقةىـ , ككمهة حمَّكا بهكةف لـ يطب ليـ الهقةـ , فبقك 
ال فبل ينةليـ في هكةنيـ أذل  في األطراؼ إف حصؿ ليـ هة أرادكه بقكا عميو , كا 

 .  (1)همكؾ الببلد(
فقد تسآؿ  األبةفيَّةكهع التسميـ بتمؾ الهنةظرات الحكارات بيف اإلهةـ الهيةجر ك 

بعض البةحثيف عنية : فأيف كةنت تتـ ؟ كفي هةذا تنةظركا ؟ ككيؼ تيدار ؟ ىؿ 
اعتهدت عمى الجدؿ أـ كتةبة الرسةاؿ ؟ كهة ىي نتةاج ذلؾ التنةظر ؟ كهف ىـ أشير 

 . (2)الذيف تنةظركا هع اإلهةـ الهيةجر ؟ األبةفيَّةعمهةء 
فينتقؿ ابنو اإلهةـ عبيداهلل )ت  نرل ذريتو كذلؾ يفطرب أهر استقرارىـ ؛ ثـ إننة

هةىػ( إلى عرض بكر كييدفف ىنةؾ , ثـ ابنو ّّٖ عمكم بف عبيداهلل  العبلَّ
ىػ( إلى هنطقة سهؿ , ثـ ذريةتيـ إلى بيت جبير , حيث يستهركف ىنةؾ ََْ)ت

 .  (3)قرنيف تقريبةن ثـ ينتقمكف أخيران كيستقركف بتريـ
مهعيشة ؛ كهة ىك اةلب اليرض هف كؿ ىذا التنقؿ كاالفطراب ليس طمبةن ل

هثمية ؛ بدليؿ اهتبلكيـ هف لدف اإلهةـ الهيةجر ثـ في سةار هة يتنقمكف لو ألهبلؾ 
, إذف إذا لـ يكف  (4)كعقةرات كبيرة , قد يترككنية لمهخمصيف هف أتبةعيـ أحيةنةن 

ةكف في إال هفةيقةت هف أىؿ تمؾ األه –كاهلل أعمـ  –الطمب الهعيشي فمف يككف 
 رحهو اهلل تعةلى . الشَّةطرم هحهَّدشةرة إليية عف الهؤرخ ةلب الظف ؛ كهة تقدهت اإلا

ؿفةليجريف الهنزؿ  , بؿ كةنت  األبةفيَّةأحد هعةقؿ  تلئلهةـ الهيةجر كةن األكَّ
ؿهمجأىـ  بعد طردىـ هف هعقميـ شبةـ حفرهكت في القرف السةبع اليجرم ؛  األكَّ

بةذيب : )اليجريف هدينة حصينة , هف هعةقميـ ,  هحهَّدكهة تقدـ , يقكؿ الدكتكر 
كةنت أكؿ هكفع يسيطر عميو جيش طةلب الحؽ بعد هبةيعتو بةإلهةهة , كاعتقؿ 

                                                 

 سةبؽ .  ( , هرجعَُٓ/ُ( أدكار التةري  الحفرهي , )ُ)
( , هرجع سةبؽ , الحيةة العمهية في حفرهكت في ُٗ-َٗ(  الفكر كالثقةفة في التةري  الحفرهي , ص)ِ)

 ( , هرجع سةبؽ .ّْٖالقرف السةبع كالثةهف لميجرة , ص)
ؿ( انظر الفصؿ ّ) ؿهف البةب  األكَّ هف ىذا البحث ؛ حيث تقدـ التفصيؿ عف تنقبلت اإلهةـ الهيةجر  األكَّ

 « .  تريـ»كذريتو حتى استقر ليـ الهقةـ في 
 األكَّؿ( , هرجع سةبؽ , كالفصؿ ُٔلمهؤرخ فيةء شيةب , ص)« اإلهةـ الهيةجر أحهد بف عيسى»( انظر ْ)

ؿهف البةب   كذلؾ .   األكَّ
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الكالي إبراىيـ بف جبمة الكندم هف دار اإلهةرة بية , كحسب إحصةايةت اليهداني)ت 
كف( بةليجريف دي يٍ خً  كف =كدي ىػ( السكةنية : أف قبيمة الصدؼ السةكنة ببمدة)خي ّّٔبعد 

هعظهية إبةفية , كلهة نزؿ فييـ الهيةجر أحهد بف عيسى نةصره هف الصدؼ هف 
  . (1)هنيـ( السُّنَّةكةف عمى 
هةكيرل  ىػ( أف استيبلء الدكلة الصميحية )دعةة الفةطهية( ُّٕٖالحةهد )ت العبلَّ

, كتثبيت  األبةفيَّةآؿ بةعمكم فد  السَّةدةعمى حفرهكت لو دكر قكم في دعـ 
؛  األبةفيَّةهبدأ الدعـ كالتأييد ليـ ككنيـ هف أىؿ البيت فد هنةكاييـ هف الخكارج ك 

يقكؿ : )كالظةىر أنو كةف هف نتةاج استيبلء الصميحي عمى إقميـ حفرهكت القفةء 
فيية , كتقمص سيةدتيـ عنية , كخفكت صكت أربةب ىذه  األبةفيَّةعمى شككة فرقة 

, كالنةزعيف لنصرة أىؿ البيت  السُّنَّةمب صكت هتبعي النحمة بحفرهكت , كتي
لى عيد اير بعيد هف ىذا العيد في هنةداة  النبكم , بعد أف هكث هكالكىـ حينةن , كا 

 . األبةفيَّةكهصةكلة هع 
فبل ارك إذا انبرت األلسفي تميج بذكر آؿ البيت كالتنكيو بففميـ كالدعكة لحبيـ 
كتأييدىـ كهنةىفة أعداايـ , كابتدأ ركف العمكييف يزداد قكة إلى قكة , كهنعة إلى 

 األبةفيَّةهنعة بيذا الطكر الجديد الطةرئ عمى ىذا الكادم , فبل ارك إذا لـ تقكى 
, كطأطأت رأسية ذاىبة في سبيمية إلى التبلشي عمى هصةكلتيـ كال هنةفستيـ 

 . (2)قراض(نالكا
 الحدَّادآؿ بةعمكم الهتأخريف اإلهةـ  السَّةدةكههف أشةر إلييـ كلذهيـ هف أاهة 

ىػ( في تثبيت الفؤاد ؛ يقكؿ تمهيذه الحسةكم : )كأكثىرى نفع اهلل بو في ذهيـ ُُِّ)
يـ يبيفكف ألنَّ إلينة هف الشيعة ؛ , فقةؿ : األبةفة كالنةصبة أبيض  (3)كاألبةفة

هف آؿ أبي عمكم :  السَّةدةأىؿ البيت , كقةؿ بعض الشيعة هف أىؿ الهدينة لبعض 
 .  (4)؟ فقةؿ : بعرة هقسكهة نصفيف( هة تقكؿ في الشيعة كاألبةفة
                                                 

 هرجع سةبؽ .( , ُِٔ/ِ) , الشةفعي (  جيكد فقيةء حفرهكت في خدهة الهذىبُ)
 ( بةختصةر يسير , هرجع سةبؽ .ّْٓ/ِ(  تةري  حفرهكت لمحةهد , )ِ)
)األبةفة( ؛ بحذؼ اليةء الهثنةة التحتية بعد الفةد « : تثبيت الفؤاد»(  ىكذا في األصؿ الهطبكع هف ّ)

 نةس  أك الطةبع .الهعجهة , فبل يدرم البةحث ىؿ ىي لية في )األبةفية( أـ تحرفت عمى ال
 ( , هرجع سةبؽ . ِِٕ/ِ( تثبيت الفؤاد , ص)ْ)
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بتفةصيمية في حفرهكت هف  ةألبةفيَّةإف الحصكؿ عمى هراجع تتعمؽ ب
الصعكبة بهكةف ؛ نظران الختفةء تمؾ الهراجع عمى افتراض كجكدىة ؛ ربهة لؤلحداث 
السيةسية الصعبة كالهتتةلية التي عصفت بحفرهكت عمى هدار تةريخية اإلسبلهي 

 , أك ألهر آخر . األكَّؿحسب هة  تقدـ في البةب 
هةيقكؿ   -األبةفيَّةيعني  –)كجهمة تةريخيـ  ىػ( :ُِّٖ)ت الحدَّادعمكم  العبلَّ

اةهض هطهكس( ثـ قةؿ : ) ككةف شيخنة رحهو اهلل تعةلى يقكؿ : إف سبب ذىةب 
تكاري  حفرهكت القديهة كانطهةسية أف األخبلؼ رأكا في سيرة أسبلفيـ هة ينكركنو 

فنةاية(   . (1)هنيـ اليـك فعهدكا إلى إخفةاية كا 
نةقبلن عف الشي  أبي كزير في الهعةلـ : )  ىػ(ُّّٖ : يقكؿ الهؤرخ بةحنةف )ت

كهع اهكض ىذه الفترة عمى األخص هف تةري  حفرهكت ؛ نظران لفقد الهصةدر 
ىـ الهسيطركف عمى شاكف  األبةفيَّةالتةريخية أك ندرتية , فإننة نجد في التةري  أف 

ىػ( هف البصرة ّْٓ:  حفرهكت عندهة قدـ الهيةجر أحهد بف عيسى العمكم )ت
 ىػ( بةلفبط .ُّٖاليجرم ؛ أم : في سنة ) الرَّابعهطمع القرف  في

ىػ( ال تزاؿ قةاهة بةليهف  ؛ فقد قةؿ أحد َْٗ-ىػ َِّككةنت دكلة آؿ زيةد ) 
الهؤرخيف هف الحفةـر : )إف اإلبةفييف تألبكا عمى الهيةجر ؛ لزحزحتو عف اإلقةهة 

ف أىؿ  كالشيعة بحفرهكت كاليهف اجتهعت كمهتيـ عمى  السُّنَّةبحفرهكت , كا 
ف كقةاع حربية نشبت بيف الفريقيف , كةف األبةفيكف يتمقكف اإلهدادات  نصرتيـ , كا 
ف الهيةجر كةف يتمقى العتةد كالنقكد , كتأتيو  فيية هف إبةفية عيهةف كايرىة , كا 

الذم  هحهَّدإليو ابنو اإلهدادات تحهمية القكافؿ بران كالسفف بحران هف البصرة ؛ يرسمية 
تركو ىنةؾ ككيبلن عمى أهبلكو كنخيمو كتجةراتو الكاسعة ؛ كهة ييقةؿ : إف هعركة 
فةصمة كقعت ببحراف عندهة كةف الهيةجر هقيهةن في اليجريف انكسرت فيية شككة 

  . (2), كانتقؿ الهيةجر عمى أثرىة هف اليجريف إلى قةرة بني جيشيب( األبةفيَّة

                                                 

( , كىنة كتب هحقؽ الكتةب عميو : كجمي هعنى العبةرة ّّ) ( جني الشهةري  جكاب أسامة في التةري  , صُ)
 في سيةقية في ككنية عنت بةألخبلؼ أبنةء الحفةرهة الذيف صةركا سنة , ككةف أسبلفيـ إبةفية , فأخفكا كأفنكا

 .هة ال تحتهمو هع شدة كفكحية ا.ىػكؿ هة استطةعكا هحكه عف تمؾ الحقبة , كاريب تحهيؿ البعض ليذه العبةرة 
 ( , هرجع سةبؽ .ّٕٔ) ( جكاىر تةري  األحقةؼ , لمعبلهة بةحنةف , صِ)
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ل البةحث عجزه الكافح عف تتبع آثةر كافحة , أك خيكط يهكف كفي األخير ير 
أف تدلؿ بشكؿ بي ف عهة حصؿ هف احتكةكةت أك هكاقؼ بينة حصمت فيهة هفى هف 

بحفرهكت , كهة ذلؾ إال لشحة  األبةفيَّةآؿ بةعمكم كالفرقة  السَّةدةالتةري  بيف 
 الهصةدر التي تحدثت عف تمؾ الحقبة هف تةري  حفرهكت .

بةذيب : )لقد تعب البةحثكف هف قبؿي في تتبع أخبةر  هحهَّدكؿ الدكتكر يق 
في حفرهكت , كالسبب األكبر ىك قمة أك عدـ كجكد الهراجع الكةفية التي  األبةفيَّة

تتحدث عف تةريخيـ كحركةتيـ , كيهكف القكؿ بأف جهمة تةريخيـ اةهض هطهكس , 
هةة عمى هجيكؿ ؛ كهة كىك عصر هجيكؿ التفةصيؿ , كاإلحةلة عميو إحةل  العبلَّ

 . (1)ىػ(ُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم بف طةىر 
 

  

                                                 

( , هرجع سةبؽ , كالشةهؿ في تةري  حفرهكت هخةليفية , لمعبلهة ُٔٔ/ُ(  جيكد فقيةء حفرهكت , )ُ)
ىػ( , ُّٗٗ) ُ( , هطبعة أحهد برس , سنيةفكرا , طُٔ,  ُٓىػ( , ص)ُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم بف طةىر 

( فهف ْٔ, ص) ًبٍمفًقٍيوكانظر كتةب )استدراكةت كتحريةت عمى تةري  حفرهكت( لمعبلهة عبداهلل بف حسف 
 )هجهكعة كتب في تةري  كأنسةب حفرهكت( , هرجع سةبؽ . 
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 : موقفيم من الشيعة ؛ وفيو ثماثة مطالب : الثَّانيالمبحث 
لالمطمب   . : التعريف بالشيعة األوَّ
 . : وجودىم التاريخي بحضرموت الثَّانيالمطمب 
 . آل باعموي من معتقداتيم السَّادة: موقف  الثَّالثالمطمب 
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لالمطمب   : التعريف بالشيعة : األوَّ
ذكر هكال , كتقع عمى الكاحد كاالثنيف كالجهع, الفرقة هف النةس  : أصؿ الشيعة

أنو ىذا االسـ عمى كؿ هف يزعـ  كقد امب, بمفظ كاحد كهعنى كاحد  ؛ كالهؤنث
فإذا قيؿ ؛ حتى صةر ليـ اسهةن خةصةن  , كأىؿ بيتو  وعميةن رفي اهلل عن سي دنةيتكلى 

كتجهع  , عندىـ: أم ؛ كفي هذىب الشيعة كذا , عرؼ أنو هنيـ ؟ هف الشيعة : 
 . (1)كىي الهتةبعة كالهطةكعة؛ كأصمية هف الهشةيعة , شيع  ىالشيعة عم
كيقدهكنو عمى سةار ,  شةيعكا عميةن رفكاف اهلل عميو يـألنَّ شيعة ؛ :  كسهكا

 . (2)سمـاهلل صمى اهلل عميو ك أصحةب رسكؿ 
ىػ( : )الشيعة ىـ الذيف ْٖٓلمعبلهة الشيرستةني )ت « الهمؿ كالنحؿ»كفي 

شةيعكا عميةن رفي اهلل عنو عمى الخصكص , كقةلكا بإهةهتو كخبلفتو نصةن ككصية ؛ 
ف خرجت فبظمـ  هة خفيةن , كاعتقدكا أف اإلهةهة ال تخرج هف أكالده , كا  إهة جميةن كا 

 ايره , أك بتقية هف عنده . يككف هف
كقةلكا : ليست اإلهةهة قفية هصمحية تنةط بةختيةر العةهة كينتصب اإلهةـ  

 السَّبلـال يجكز لمرسؿ عمييـ  الد يفبنصبيـ ؛ بؿ ىي قفية أصكلية , كىي ركف 
رسةلو . ىهةلو , كال تفكيفو إلى العةهة كا    إافةلو كا 
كاألاهة  األنبيةء, كثبكت عصهة  كيجهعيـ القكؿ بكجكب التعييف كالتنصيص

كجكبةن عف الكبةار كالصيةار , كالقكؿ بةلتكلي كالتبرم قكالن كفعبلن كعقدان إال في حةؿ 
 . (3)التقية(
 
 

                                                 

بف  هحهَّدبف  هحهَّدأبك السعةدات الهبةرؾ بف  الد يفهجد  , لمعبلهة الحديث كاألثرفي اريب النيةية  (ُ)
 متحقيؽ: طةىر أحهد الزاك ( , ُٗٓ/ِ, ) ىػ(َٔٔ:  الشيبةني الجزرم ابف األثير )ت ابف عبد الكريـ هحهَّد

نةف , كانظر الشيعة لب,  بيركت( , ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ, )النةشر: الهكتبة العمهية , الطنةحي  هحهَّدهحهكد ك 
,  رايس تحرير هجمة ترجهةف الحديث الىكر بةكستةف,  إحسةف إليي ظيير ؤلستةذكالتشيع فرؽ كتةري  , ل

 ( .ـُْٖٗىػ َُْْ, ) ُ( , طَُص)
 هرجع سةبؽ .,  (ِٓ/ُ)( هقةالت اإلسبلهييف كاختبلؼ الهصميف , ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُْٔ/ُ(  الهمؿ كالنحؿ , )ّ)
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 : النشأة التاريخية لمتشيع وأقوال العمماء
ةب الهقةالت في التةري  اإلسبلهي أف النشأة قمة قميمة هف الهؤرخيف ككتَّ  یتر 

كهبةدئ أف  لهكاقؼ التشيع التي أصبحت فيهة بعد عصر الراشديف أفكةران التةريخية 
صمى  هحهَّدسكؿ اهلل ك عقب كفةة النبي يف أصحةب ر سمهجهةعة قميمة العدد هف اله

حزازات تحركيـ  أكصد كبيير حسةسية تدفعيـ قبصدؽ نية كسبلهة  , سمـاهلل عميو ك 
, بعد هكت رسكؿ اهلل أىؿ بيتو ىـ أكلى النةس بذلؾ االهر  الخبلفة رأكا في هكفع

فةتفقكا كعمى اير سةبؽ خطة هرسكهة أك دعكة هسبقة عمى أف يشيعكا ىذا األهر 
 . (1)الذم لـ يكف يتعدل في تفكير ىذه الجهةعة بهجرد الرأم كالنظر

 طةلبعمي بف أبي  سي دنةكالذم يشتير عند النةس أف الشيعة ىـ الذيف تشيعكا ل
,  رفي اهلل عنيهة هعةكية بف أبي سفيةف  سي دنة لو في خبلفو هع كرَّـ اهلل كجيو

,  ىـ الشيعةرفي اهلل عنو عمي بف أبي طةلب  سي دنة كلكف ىذا يعني أف أتبةع
 كىذا لـ يقؿ بو أحد , السُّنَّةىـ رفي اهلل عنيهة هعةكية بف أبي سفيةف  سي دنةكأتبةع 

يف كةف في يف الجميمى كف أف الحؽ في الخبلؼ الذم دار بيف الصحةبيى يعتقد ةلسُّنَّة؛ ف
,  اجتيد كلـ يصؿ إلى الصكاب في الهسألةهعةكية  سي دنة عمي , كأف سي دنةجةنب 

كهة أف األفكةر كالهبةدئ  ؛طةلب  عمي بف أبي سي دنةإلى  السُّنَّةكعميو فةنحيةز فكر 
عمي بف أبي طةلب  سي دنةكالعقةاد التي يقكؿ بية الشيعة لـ تكف هف أفكةر كهبةدئ 

 . : إف بداية الشيعة كةنت في ىذا الزهف ؛ كلذلؾ فبل يصح أف يقةؿ أبدان 
سيدنة الحسيف  : إف بداية الشيعة كةنت بعد استشيةد كهف الهؤرخيف هف يقكؿ

عمى  رفي اهلل عنو الحسيف سي دنة ؛ فقد خرج ذا رأم كجيو جدان كى , رفي اهلل عنو
,  فريؽ هف أىمية إليية ه, كاتجو إلى العراؽ بعد أف دعة بف هعةكية ديز يخبلفة 

 ستشيد, ككةف األهر أف اي  , كلكنيـ تخمكا عنو في المحظةت األخيرة ككعدكه بةلنصرة
,  التي قةهت بةستدعةاو عةالهجهك , فندهت  في كرببلء رفي اهلل عنوالحسيف  سيدنة

 , كحدث ىذا الخركج بةلفعؿ كقرركا التكفير عف ذنكبيـ بةلخركج عمى الدكلة األهكية
 . رؼ ىؤالء بةلشيعةعي , ك  تؿ هنيـ عدد, كقي 

                                                 

 -ىػػػَُْٖ, ) ُ( , تكزيػػع الهكتبػػة الثقةفيػػة , طُِهعتقػػدان كهػػذىبةن , لمػػدكتكر صػػةبر طعيهػػة , ص)الشػيعة  (ُ)
 ـ( , بيركت , لبنةف .ُٖٖٗ
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رفي اهلل عنيهة  الحسيف بف عميسيدنة كىذا يفسر لنة شدة ارتبةط الشيعة ب 
 - ة نشةىد جهيعةن هک-, كىـ  نفسو  كجيوكرَّـ اهلل عمي بف أبي طةلبسيدنة أكثر هف 

, كال يحتفمكف بذكرل استشيةد رفي اهلل عنو الحسيف  سيدنة استشيةد يحتفمكف بذكرل
 كرَّـ اهلل كجيو . عمي بف أبي طةلبسيدنة 

ذلؾ فنشأة ىذه الفرقة لـ تكف تعني إال نشكء فرقة سيةسية تعترض عمى  كهع
, كلـ يكف لية هبةدئ عقةادية أك هذاىب  كتنةصر فكرة الخركج عميو , الحكـ األهكم

نرل أف القةدة األكااؿ الذيف يزعـ الشيعة أنيـ , بؿ إننة  السُّنَّةفقيية هختمفة عف أىؿ 
يتكمهكف بكؿ عقةاد كهبةدئ  السُّنَّةية األكااؿ هة ىـ إال رجةؿ هف األاهة الشيع

 . (1)السُّنَّة
ف كنةس اقتصدكا كنةس بيف ىؤالء كأكلاؾ ؛ إلى ابلة هتطرفي عت الشيعةكقد تفرَّ 

كهنيـ هف رفعو إلى هرتبة , إلى هرتبة األلكىية  فةليبلة الهتطرفكف قد رفعكا عميةن 
, كهف ىؤالء اليبلة  سمـصمى اهلل عميو ك  كجعمكه في هنزلة أعمى هف النبي , النُّبكَّة

هف أىؿ الحيرة أظير اإلسبلـ ,  ةن ييكدي كىـ أتبةع عبد اهلل بف سبأ , ككةف؛ السباية 
 دنةيكةف هف أشد الدعةة فد س , ك ءابف السكدا: كأهو أهة سكداء , كلذلؾ يقةؿ عنو 

 . (2)ككالتورفي اهلل عنو  عثهةف
 سي دنةة يف , كهكفكعيسمهفي نشر أفكةره كهفةسده بيف اله ابف سبأ تدرجكقد 

أف : التكراة جد في ينشر بيف النةس أنو كى أخذ , ك بف أبي طةلب رفي اهلل عنو عمي 
, كأنو خير  سمـصمى اهلل عميو ك  هحهَّد سي دنة يكص كأف عميةن  ةن ي كصينبلكؿ 

, كقد بةلغ في  األنبيةءخير  سمـصمى اهلل عميو ك  ان هحهَّد سي دنةاألكصيةء كهة أف 
 . (3)تعةلىحتى أكصمو لحد األلكىية كالعيةذ بةهلل رفي اهلل عنو عمي  سي دنة

عمي كهة  سي دنةكهف الفرؽ الهيةلية أيفةن فرقة اسهية الييرابية , كىي لـ تؤلو 
, كزعهكا أف  سمـفعمت السباية كلكنية كةدت أف تففمو عمى النبي صمى اهلل عميو ك 

أهيف الكحي قد  السَّبلـعميو جبراايؿ  سي دنةكلكف رفي اهلل عنو عمي  سي دنةالرسةلة ل
                                                 

 , أقبلـ لمنشر كالتكزيع , هصر . ُ( , طٔالشيعة نفةؿ أـ فبلؿ , لمدكتكر رااب السرجةني , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُْتةري  الهذاىب اإلسبلهية , ص) (ِ)
 ( , بتصرؼ .ُْالهصدر نفسو , ص) (ّ)
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عمي بف أبي  سي دنةبدالن هف  سمـصمى اهلل عميو ك  هحهَّد سي دنةأخطأ ؛ فنزؿ عمى 
؛ كهة  سمـيـ قةلكا : إنو يشبو النبي صمى اهلل عميو ك ألنَّ طةلب , كسهُّكا اليرابية ؛ 

 . (1)ييشبو اليرابي اليرابى 
الشيعة هف بينيـ , كىذه الفرؽ كأشبةىية هف الهنحرفيف في االعتقةد ال يعدىة 

كيقكلكف عنيـ : الييبلة , كال يعدكف أكثر ىؤالء هف أىؿ القبمة , ففبلن عف أف يككنكا 
هنيـ , كعمى كؿ حةؿ فميس ليذه الفرؽ التي خرجت عف اإلسبلـ كجكد ظةىر بيف 

 . (2)فآلالشيعة ا
كىي عقيدة ال تقـك عمى ألكىية األاهة هف آؿ ؛ كهف فرؽ الشيعة الكيسةنية 

لبيت ؛ كهة يقكؿ السباية , بؿ تقـك عمى أسةس أف اإلهةـ شخص هقدَّس يبذلكف لو ا
و رهز ألنَّ الطةعة , كيثقكف بعمهو ثقة هطمقة , كيعتقدكف فيو العصهة عف الخطأ ؛ 

 . (3)لمعمـ اإلليي , كيدينكف برجعة اإلهةـ كةلسباية
هية , كىي لـ ترفع ؛ كىي فرقة أقرب إلى الجهةعة اإلسبل الزَّيديَّةكهف فرقيـ 
, بؿ لـ ترفعيـ إلى هرتبة تقةربية بؿ اعتبركىـ كسةار النةس  النُّبكَّةاألاهة إلى هرتبة 

, كلـ يكف ركا أحدان هف  سمـ, كلكنيـ أففؿ النةس بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
 . (4)سمـأصحةب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 

يدخؿ في عهكهية أكثر هذاىب  الطَّةافةكهنيـ اإلهةهية )االثنة عشرية( كىذه 
في العةلـ اإلسبلهي في إيراف كالعراؽ كهة كراءىة هف بةكستةف  آلفالشيعة القةاهة ا

كايرىة هف الببلد اإلسبلهية , كالجةهع ليؤالء ىك هة تدؿ عميو التسهية بعبةرة 
 فيز  ئلهةـل الحسيف رفي اهلل عنو سي دنةف الخبلفة بعد اإلهةهية ؛ فإنيـ يقكلكف : إ

                                                 

, الشػػػيعة كالتشػػػيع فػػػرؽ كتػػػةري  ( , هرجػػػع سػػػةبؽ , كالشػػػيعة كالتشػػػيع ّْتػػػةري  الهػػػذاىب اإلسػػػبلهية , ص) (ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ََِص)
 ( , هرجع سةبؽ .ّْتةري  الهذىب اإلسبلهية , ص) (ِ)
لمشػيخيف الحسػف بػف هكسػى النػكبختي  ( , هرجػع سػةبؽ , فػرؽ الشػيعة ,ْْ/ُتةري  الهذاىب اإلسبلهية ,) (ّ)

ـ( , دار الرشػد لمطبةعػة كالنشػر ُِٗٗ-ىػػُُِْ, ) ُكسعد بف عبداهلل القهي , حققػو د. عبػدالهنعـ الحنفػي , ط
 كالتكزيع .

( , هرجػػػع سػػػةبؽ , دراسػػػة عػػػف الفػػػرؽ فػػػي تػػػةري  الهسػػػمهيف الخػػػكارج ْٕ/ُتػػػةري  الهػػػذاىب اإلسػػػبلهية , ) (ْ)
ػػػد أحهػػد جمػػػي , ص)كالشػػيعة , لمػػػدكتكر أحهػػد  ىػػػ( , هركػػػز الهمػػؾ فيصػػػؿ ُٖٖٗ – َُْٖ, ) ِ( , طِْٓهحهَّ

 لمبحكث كالدراسةت اإلسبلهية .



383 

 

بف اأبي عبد اهلل جعفر الصةدؽ ئلهةـ ثـ ل , البةقر اإلهةـ لحدالعةبديف كهف بعده 
الرفة , ثـ  يعمئلهةـ هكسى الكةظـ , ثـ لاإلهةـ البةقر , ثـ البنو  هحهَّد ةـهاإل
ئلهةـ حسف العسكرل , ثـ لهةـ اليةدم , ثـ لئل يعمئلهةـ الجكاد ثـ ل هحهَّدهةـ ئلل

 رَّ سي ػ)بفي دار أبيو  كيعتقدكف أنو دخؿ سردابةن , عشر  الثَّةني هةـكىك اإلابنو  هحهَّد
كةنت سنو إذ ذاؾ : فقيؿ  ؛و كقت اختفةاو ثـ اختمفكا في سن   عد ,عد بى كلـ يي  (ف رألهى 

إنو  : فقةؿ بعفيـ ؛سنكات , ك كذلؾ اختمفكا في حكهو ثهةني : كقيؿ , أربع سنيف 
كقةؿ , كةنت كاجبة  ةعتوف طا  يعمهو اإلهةـ , ك  بهة يجب أف كةف في ىذه السف عةلهةن 

ف, كةف الحكـ لعمهةء هذىبو  : آخركف رأم األخير ىك الذم يسير عميو ىذا ال كا 
 . (1)ثنة عشرية في ىذا الزهةفاال

كالنصيرية كايرىـ , كىنةؾ فرؽ كثيرة لمشيعة  اإلسهةعيميَّةفرؽ اإلهةهية  كهف 
بجهعيـ كالحديث عنيـ ؛ هثؿ كتةب فرؽ الشيعة ؛ لمشيخيف بعض الكتب كقد أيفردت 

حسف بف هكسى النكبختي كسعد بف عبداهلل القهي , كهكسكعة فرؽ الشيعة ؛ لمشي  
 إحسةف إليي ظيير ؤلستةذهحهكد الحربي , ككتةب الشيعة كالتشيع فرؽ كتةري  ؛ ل

 . , كايرىة رايس تحرير هجمة ترجهةف الحديث الىكر بةكستةف
 

  

                                                 

( , هرجػػػع سػػػةبؽ , كهػػػف الكتػػػب الهفيػػػدة عػػػف اإلهةهيػػػة كتػػػةب الشػػػيعة ْٓ/ُتػػػةري  الهػػػذاىب اإلسػػػبلهية , ) (ُ)
ػد الهسػعك  ىػػ( , النةشػر هكتبػة ُُْْ, )ِدم , طاإلهةهية االثني عشرية في هيزاف اإلسبلـ , لمشػي  ربيػع بػف هحهَّ

 ابف تيهية , القةىرة , هصر , هكتبة العمـ , جدة , الههمكة العربية السعكدية .
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 : وجودىم التاريخي بحضرموت : الثَّانيلمطمب ا
عىرفت حفرهكت كييرىة هف بمداف العةلـ اإلسبلهي كهنةطقو عددان هف الفرؽ 
الشيعية التي حةكلت أف تجد لية هكطئ قدـ في حفرهكت , إال إنية بةءت بةلفشؿ , 
كلـ تستطع التأثير عمى أىمية , أك إفسةد هعتقداتيـ السينية , فكلَّت خةابة خةسرة ال 

  . (1)(الزَّيديَّة,  اإلسهةعيميَّة)القراهطة , تألك عمى شيء  ,  كهف ىذه الفرؽ : 
 

 ىـ( : 467 -ىـ 279أواًل : القرامطة )
القراهطة : حركة بةطنية ىدَّاهة تينسب إلى شخص اسهو حهداف بف األشعث 

ىػ( , كييمقَّب بقرهط ؛ لقصر قةهتو كسةقيو , كىك هف خكزستةف في األىكاز ِْٔ)ت
ىذه الحركة التنظيـ السرم العسكرم , ككةف ثـ رحؿ إلى الككفة , كقد اعتهدٍت 

بف إسهةعيؿ بف جعفر الصةدؽ )ت  هحهَّدتسةب إلى نالظةىرىة التشيع آلؿ البيت كا
ىػ( , كحقيقتية اإللحةد كاإلبةحية كىدـ األخبلؽ , كالقفةء عمى الدكلة ُّٗ

  . (2)اإلسبلهية
كاستطةعكا في تمؾ اليجرم ,  الرَّابعكلقد دخؿ القراهطة إلى حفرهكت في القرف 

ىػ( في كتةبو َّٖالفترة أف يعينكا ليـ أهيران عمى حفرهكت ؛ كهة ذكر البشةرم )ت 
؛ حيث قةؿ : ) كعيهةف لمديمـ , كىجر لمقراهطة , كعمى األحقةؼ  «أحسف التقةسيـ»

  . (3)أهير هنيـ(
كداعية القراهطة في اليهف ىك عمي بف الففؿ الجدني , كةف أكؿ أهره ينتحؿ 

, ثـ هفى إلى  السَّبلـك  الصَّبلةاالثني عشرية , فخرج لمحج كزار قبر النبي عميو 
الحسيف بف عمي رفي اهلل عنيهة , فةلتقى بهيهكف القداح  سي دنةالككفة لزيةرة قبر 

                                                 

( , رسةلة هةجستير , جةهعة حفرهكت ِٓ(  هكقؼ عمهةء حفرهكت هف الشيعة ) دراسة عقدية( , ص)ُ)
 ـ(.َُِٓ -ىػ ُّْٔسعيد بةخريصة , )كمية اآلداب , قسـ الدراسةت اإلسبلهية , البةحث : هراد كراهة 

( ,  الندكة العةلهية لمشبةب ّٖٕ/ُالهكسكعة الهيسرة في األديةف كالهذاىب كاألحزاب الهعةصرة , ) (ِ)
اإلسبلهي , إشراؼ كتخطيط كهراجعة : د. هةنع بف حهةد الجيني , النةشر : دار الندكة العةلهية لمطبةعة كالنشر 

 .ىػ( َُِْ, ) ْكالتكزيع , ط
( هكقؼ عمهةء حفرهكت هف الشيعة , هرجع سةبؽ , كأحسف التقةسيـ في هعرفة األقةليـ  , لمعبلهة أبي ّ)

 ( , ط دار صةدر , بيركت .َُْبف أحهد الهقدسي البشةرم , ص) هحهَّدعبداهلل 
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هية البةطنية , فمهة بصرا بو عمهة أنو ههف يهيؿ ككلده عبيداهلل صةحب الدعكة الفةط
ىػ( هع الحسف بف زاذاف ِٕٕإلييهة كيدخؿ في هذىبيهة , فةستهةاله كأرسبله سنة )

الهشيكر بهنصكر اليهف ؛ لنشر الدعكة الفةطهية , ثـ اختمفة عمى بعفيهة كتحةربة , 
حتى استكلى كتهكف عمي بف الففؿ هف التيمب عمى هنصكر اليهف , كاتسع نفكذه 

 . (1)ىػ(َّّعمى اليهف كمو , كاستهر أهره حتى ىبلكو بةلسـ سنة )
هةكيقكؿ  ىػ( : )كنت أعمـ أف الشيعة قد استكلكا ُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم  العبلَّ

نهة كنت أتطمب التفصيؿ  عمى حفرهكت , ككةف الهستكلكف هف القراهطة , كا 
أنيـ استكلكا عمى حفرهكت كحكهكىة في  فآلكتحقيؽ الزهف , كالذم تحقؽ عندم ا

ككةف قد فرغ هف « , أحسف التقةسيـ»؛ اعتهةدان عمى هة قةلو البشةرم في  الرَّابعالقرف 
أك  الرَّابعىػ( , فربهة كةنكا قد استكلكا عميية هف أكؿ القرف ّٕٓتأليؼ كتةبو سنة )

ؿأثنةاو , كىذا ىك استيبلؤىـ  ط فريؽ هف أىؿ , كالبد أف يككف قد تقره األكَّ
  . (2)حفرهكت(

هةفعمى هة ذكره  ىػ( هستشيدان بهة نقمو البةحث عف ُِّٖ)ت  الحدَّاد العبلَّ
ىػ( يككف القراهطة قد استكلكا عمى حفرهكت أك عمى أجزاء هنية َّٖالبشةرم )ت 

آؿ بةعمكم ؛ ككةف ىذا قبؿ استيبلء  السَّةدةىػ( جد ّْٓإبَّةف هقدـ اإلهةـ الهيةجر)ت 
 يحييف الذيف يعدكف هف أتبةع الشيعة العيبيدييف .الصم

: )كالهيةجر الذم شيد فتنة القراهطة في البصرة ر يقكؿ الهؤرخ سعيد بةكزي
 .  (3)كاستيبلءىـ عميية( الرَّابعكالحجةز شيد ىجكهيـ عمى حفرهكت في بداية القرف 

إسحةؽ كيقكؿ أيفةن : )كلمقراهطة ذكر في التةري  الحفرهي أثنةء حكـ أبي 
هة  اليهداني في أكاسط القرف الخةهس اليجرم ؛ فإهة ازكا حفرهكت هرة أخرل , كا 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ , كانظر السمكؾ في طبقةت العمهةءٖٗ(  الفكر الثقةفة في التةري  الحفرهي , ص)ُ)
( , هرجع سةبؽ , كتةري  ِٕٔ/ِ( , هرجع سةبؽ , كقبلدة النحر في كفيةت أعيةف الدىر , )َُِ/ُكالهمكؾ , )

 ( , هرجع سةبؽ .ِٖٖ/ُحفرهكت لمعبلهة صةلح الحةهد , )
( , هرجع سةبؽ , كانظر كتةب الفكر كالثقةفة في التةري  الحفرهي , ِٕ(   جني الشهةري  , ص)ِ)
 ( , هرجع سةبؽ .ٗٗص)
( , هرجع سةبؽ , كهكقؼ عمهةء حفرهكت هف الشيعة ,  ٕٔ(الفكر كالثقةفة في التةري  الحفرهي , ص)ّ)
 ( , هرجع سةبؽ .ّٓص)
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قد اعتنؽ ىذا الهذىب فريؽ هف الحفةرهة كبقي ليـ نفكذ كلك هحدكدان إلى عيد أبي 
 . (1)إسحةؽ(

هةكيقكؿ  حفرهكت هف  سمـىػ( : )كلـ تُِِْ)ت  الشَّةطرم هحهَّد العبلَّ
 الثَّةلثـ عميية , كيقرب أف يككف ذلؾ في أكاخر القرف ىجهةت القراهطة كاستيبلاي

, كلـ نظفر بتفصيبلت عف تمؾ اليجهةت , كال عف هدة  الرَّابعاليجرم أك أكااؿ 
ال الىتهت بو الهراجع كذكرتو ؛ كهة  االستيبلء , كيظير أف ذلؾ لـ يدـ طكيبلن كا 

 . (2)كايرىـ هف الهعةصريف ألكلاؾ( كاإلبةفيفذكرت الزيةدييف 
 هحهَّدكيقكؿ أيفةن : )أهة عف الشيعة اإلهةهية فقد ثبت أف عمي بف 

ىػ( هؤسس دكلتيـ في اليهف ازا حفرهكت في أكاسط القرف ّْٕالصميحي)ت 
  .(3)الخةهس اليجرم(

هةكيقكؿ  صفة »ىػ( : ) كيتردد النظر في كتةب ُِّٖ)ت  الحدَّادعمكم  العبلَّ
لميهداني ؛ ىؿ كةف ألفو كحفرهكت تحت حكـ القراهطة أـ قبؿ ذلؾ « جزيرة العرب

؟ ككيفهة كةف فةلهحقىؽ أنيـ حكهكىة قبؿ الصميحي بهدة طكيمة , ككةف الحةكهكف هف 
 . (4)نجد أك هة يقةربية(

( كال أحد هف ذريتو بةلقراهطة , ىػّْٓكال ييعرؼ أم عبلقة لئلهةـ الهيةجر )ت 
بؿ عمى العكس فقد فرَّ بدينو كعقيدة ذريتو هف العراؽ ؛ جرَّاء الفتف الهتبلطهة فيية 
كفي ايرىة هف البمداف اإلسبلهية آنذاؾ , كلقد كةف هف أعظـ الفتف حينية فتنة 

ؿالقراهطة كهة تقدـ في البةب   . األكَّ
 

 : اإلسماعيميَّةثانيًا : 
ىي : طةافة دينية ظيرت اهتدادان لحركةت شيعية نشأت في القرف  اإلسهةعيميَّة

إلى إسهةعيؿ االبف األكبر لجعفر الصةدؽ , كقد  اإلسهةعيميَّةاليجرم , تينسب  الثَّةني
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ٗٗ(  الفكر كالثقةفة في التةري  الحفرهي , ص)ُ)
 ( , هرجع سةبؽ .ُْٖ/ُ(  أدكار التةري  الحفرهي , )ِ)
,  ّ( , سعيد عكض بةكزير , دار الكفةؽ , عدف , طٖٔ)( صفحةت هف التةري  الحفرهي , صّ)
 ىػ(.  ُّّْ)

 (.ّٕ( جني الشهةري  , هرجع سةبؽ , ص)ْ)
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هف اإلهةهية االثني عشرية بعد هكت جعفر ؛ إذ لـ تعترؼ طةافة  الطَّةافةتفرعت ىذه 
 يالكةظـ اإلهةـ السةبع عند االثن ةبية بإهةهة هكسىهف الشيعة عرفت بةسـ الخط

 اإلسهةعيميَّة, كتيعرؼ  هحهَّدعشرية , كنةدكا بدالن هف ذلؾ بإهةهة إسهةعيؿ كابنو 
ة بةسـ البةطنية ؛ لقكليـ : إف لمنصكص الشرعية ظةىرنا كبةطننة  . (1)أيفن

أهة عف دخكؿ الفكر اإلسهةعيمي الشيعي إلى حفرهكت فقد كةف بنشؤ الدكلة 
الصميحي اليهني  هحهَّدالصميحية في اليهف عمى يد الداعي لية أبك الحسف عمي بف 

ؿهف البةب  األكَّؿت اإلشةرة لذلؾ في الفصؿ هالقحطةني , كقد تقد هف ىذا  األكَّ
 البحث .

كأثرىة العقدم فيظير ذلؾ هف  الطَّةافةبيذه  آؿ بةعمكم السَّةدةأهة عف عبلقة 
هةاستنتةج  ىػ( عف نتةاج سيطرة الدكلة الصميحية عمى ُّٕٖصةلح الحةهد )ت  العبلَّ

حفرهكت فيقكؿ : )كالظةىر أنو كةف هف نتةاج استيبلء الصميحي عمى إقميـ 
كت فيية , كتقمص سيةدتيـ عنية , كخف األبةفيَّةحفرهكت القفةء عمى شككة فرقة 

, كالنةزعيف  السُّنَّةصكت أربةب ىذه النحمة بحفرهكت , كتيمب صكت هتبعي 
لى عيد اير بعيد هف ىذا كم , بعد أف هكث هكالكىـ حينةن لنصرة أىؿ البيت النب كا 

 . األبةفيَّةالعيد في هنةداة كهصةكلة هع 
فبل ارك إذا انبرت األلسفي تميج بذكر آؿ البيت كالتنكيو بففميـ كالدعكة لحبيـ 
كتأييدىـ كهنةىفة أعداايـ , كابتدأ ركف العمكييف يزداد قكة إلى قكة , كهنعة إلى 

 األبةفيَّةهنعة بيذا الطكر الجديد الطةرئ عمى ىذا الكادم , فبل ارك إذا لـ تقكى 
, كطأطأت رأسية ذاىبة في سبيمية إلى التبلشي عمى هصةكلتيـ كال هنةفستيـ 

 . (2)قراض(نالكا
إذف فةلذم يقتفيو هة ذكره الهؤرخ الحةهد ىك أف استيبلء الصميحييف عمى 

ف كةف يسيران كآخر هة كصمكا إليو هف ببلد اليهف إال أف تمؾ السيطرة  , حفرهكت كا 
بة أىؿ البيت بيف أىؿ آؿ بةعمكم الحصةنة كالتيمب كنشر فكر هح السَّةدةقد هنحت 

فسةىـ ذلؾ في القفةء عمى الهبدأ الهنةكم  ,نةس عمى ديف همككيـ حفرهكت ؛ فةل
                                                 

 (  الهكسكعة العربية العةلهية , هبحث اإلسهةعيمية .ُ)
 ( بةختصةر يسير , هرجع سةبؽ .ّْٓ/ِ(  تةري  حفرهكت لمحةهد , )ِ)
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رعة ػػليـ ؛ هبدأ الفكر الخةرجي األبةفي , كسةعد في انحسةره كالقفةء عميو بس
 أكبر .

كعمى كيؿ  فإف قبفة الصميحي عمى حفرهكت لـ تدـ طكيبلن , بؿ هة برحت 
 . (1)ذىبت كذىب أثرىةتفعؼ كتفتر حتى 

 
يديَّةثالثًا :   : الزَّ

ىـ أتبةع اإلهةـ زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طةلب رفي اهلل عنيـ 
كزكا ثبكت اإلهةهة , سةقكا اإلهةهة في أكالد السيدة فةطهة رفي اهلل عنية ,  كلـ يج

نيـ جكزكا أف يككف كؿ فةطهي عةلـ زاىد شجةع سخي خرج إ بؿفي ايرىـ , 
بةإلهةهة أف يككف إهةهةى كاجب الطةعة ؛ سكاء كةف هف أكالد الحسف أك هف أكالد 

براىيـ اإلهةهيف  هحهَّدالحسيف رفي اهلل عنيهة , كعف ىذا جكز قـك هنيـ إهةهة  كا 
صكر كقيتبل عمى ذلؾ , ابني عبد اهلل بف الحسف بف الحسف المذيف خرجة في أيةـ الهن

كجكزكا خركج إهةهيف في قطريف يستجهعةف ىذه الخصةؿ , كيككف كؿ كاحد هنيهة 
 . (2)كاجب الطةعة
هف األصنةؼ  الثَّةلث: )كالصنؼ  األشعرم في هقةالت اإلسبلهييف قةؿ اإلهةـ

نهة سهُّ  الزَّيديَّةالثبلثة التي ذكرنة أف الشيعة يجهعية ثبلثة أصنةؼ ؛ كىـ  كا زيدية , كا 
 لتهسكيـ بقكؿ زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طةلب .

ككةف زيد بف عمي بكيع لو بةلككفة في أيةـ ىشةـ بف عبد الهمؾ , ككةف أهير 
الككفة يكسؼ ابف عهر الثقفي , ككةف زيد بف عمي يففؿ عمي بف أبي طةلب عمى 

كيرل , بكر كعهر , كيتكلى أبة سمـسةار أصحةب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
 الخركج عمى أاهة الجكر .

                                                 

ةب ػهف الب األكَّؿصؿ ػةحث في الفػتبو البػيتعمؽ بذلؾ هة ك ظر هةػس الصفحة , كانػ, نف نفسو(  الهرجع ُ)
ؿ  . األكَّ
( , هرجع سةبؽ , كلمتكسع أكثر عف الهذىب الزيدم كأاهتو انظر كتةب األهةـ ُّٓ/ُ(  الهمؿ كالنحؿ , )ِ)

كالزيدية لمشي  سعيد زىرة , كالزيدية نشأتية كهعتقداتية , لمقةفي إسهةعيؿ بف األككع ,  أبك هحهَّدزيد , لمعبلهة 
 فكدة .
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فمهة ظير بةلككفة في أصحةبو الذيف بةيعكه , سهع هف بعفيـ الطعف عمى أبي 
بكر كعهر , فأنكر ذلؾ عمى هف سهعو هنو , فتفرؽ عنو الذيف بةيعكه , فقةؿ ليـ : 

 هكا الراففة لقكؿ زيد ليـ : )رففتهكني( .)رففتهكني( فيقةؿ : إنيـ سي 
ابف عهر فيقتؿ , كدفف ليبلن , ككةف هعو نصر  ي شرذهة , فقةتؿ يكسؼى كبقى ف

 بف خزيهة العبسي .
ثـ إنو ظير عمى قبره فنبش كصمب عريةنةن , كلو قصة يطكؿ شرحية كلك 

 . (1)ذكرنةىة لطةؿ بذكرىة الكتةب(
ف كةف ليـ هكقؼ هف الشيعة  -إحدل الفرؽ اإلسبلهية الشيعية  الزَّيديَّةك  كا 

اليجرم ,  الثَّةنيتبمكرت كفرقة في أكااؿ العصر العبةسي في القرف  -اإلهةهية 
 كاتخذت هف زيد بف عمي الشييد رفي اهلل عنيهة رهزان لتحركية كانتسبت إليو .

الهذىب عمى اختبلؼ كتبنت هنيجةن عقةاديةن كفقييةن كةف حصيمة جيكد أعبلـ 
طبقةتيـ ؛ اعتهةدان عمى قكاعدىـ االجتيةدية , كتأثرت أصكليةن بةلهعتزلة , كفقييةن 

  . (2)بةلهذىب الحنفي
اليجرم ؛  الثَّةلثكقد كةف دخكؿ الهذىب الزيدم إلى اليهف قديهةن ؛ في القرف 

هةحيث يحكي عف ذلؾ  كبراء يحيى عبدالكريـ الففيؿ فيقكؿ : ) استدعى  العبلَّ
كعقبلء اليهف اإلهةـ اليةدم لديف اهلل يحيى بف الحسيف بف القةسـ بف إبراىيـ بف 

-ىػ ِْٓإسهةعيؿ بف إبراىيـ بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طةلب )
ىػ( كأرسمكا إليو كفكدىـ هطةلبيو بإنقةذىـ هف الفسةد هف فتنة أعداايـ القراهطة ِٖٗ

شرعية كالعيكد الهرعية , ككصؿ اليهف بعد ذلؾ , كالبةطنية , فأخذ هنيـ البيعة ال
صةر , ككةنت لو هعيـ نيؼ كثهةنكف هعركة في ألنَّ كقةتؿ القراهطة بهف هعو هف ا

 . (3)جيةت كثيرة هف اليهف(

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ . ٓٔ( هقةالت اإلسبلهييف , ص)ُ)
 ( .ِ(  الزيدية , لمشي  سعيد فكدة , ص)ِ)
, هرجع سةبؽ , بتصرؼ يسير جدان , كانظر كتةب قيةـ في هبحث اإلهةـ اليةدم (   هف ىـ الزيدية , ّ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُٔالزيدية في اليهف , ص)



391 

 

كقد كةف هقدـ اإلهةـ اليةدم إلى صعدة اليهف في السةدس هف شير صفر سنة 
, اير أنو هف حيف هقدهو إلى كفةتو لـ يزؿ في حركب هستهرة هع  (1) ىػ(ِْٖ)

أعدااو كخصكهو كالقفةء عمى الثكرات التي قةهت فده في هكاطف سيطرتو , فهة 
 . (2)زالت دكلتو في انبسةط كانكهةش كىكذا

كهة ال شؾ فيو أف اإلهةـ اليةدم لـ يكف هجرد بةعث لمهذىب الزيدم كنةشران لو 
نهة كةف إه ف بةجتيةداتو الكثيرة هذىبةن جديدان نيسب , كا  ةهةن هجتيدان , استطةع أف يكك 

 . (3)ةإليو , كعيرؼ بةلهذىب اليةدم ؛ كهة عيرفت أتبةعو بةليةدكيَّ 
الذم كةف كقد أخذ األهةـ اليةدم الهذىب الزيدم عف طريؽ جده القةسـ الرٌسي , 

جده  حيى بف الحسيف هذىبعمـ دقيؽ بةلهذىب الحنفي هع فقو الحجةز , كحهؿ يذا 
 .  (4), كنشره في اليهف , فصةرت زيدية الحجةز كاليهف عمى هذىبو كهذىب جده

آؿ بةعمكم بةلهذىب الزيدم خبلؿ حدكد البحث فقد برز  السَّةدةأهة عف احتكةؾ 
عمى  الزَّيديَّةفي أكثر هف فترة هعينة , كلكف كةف االحتكةؾ عمى أشده عندهة سيطر 

ىػ( , كقد تقدـ الحديث عف ذلؾ في دراسة الحةلة التةريخية َُُٕحفرهكت سنة )
ؿلمسةدة آؿ بةعمكم في البةب  هة, يقكؿ  األكَّ عبد الهمؾ بف حسيف بف عبد  العبلَّ
بقيةدة أحهد بف الحسف  الزَّيديَّةىػ( : )استكلى ُُُُالهمؾ العصةهي الهكي )ت : 

عيف بعد األلؼ استكلكا عمى حفرهكت كمية , كفي سنة سب, عمى اةلب حفرهكت 
)حي عمى خير العهؿ( كترؾ الترفي عف الشيخيف  : كأهركىـ أف يزيدكا في األذاف

صحيحو حفرة  (راتب السقةؼ)كقكلو :  , (5)كهنع الدفكؼ كاليراع في راتب السقةؼ(
 كؼ بتريـ . اآلتية ككهة ىك الكاقع الهعر  الحدَّادالسقةؼ ؛ كهة ستكفحو هكةتبة اإلهةـ 

  
                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ٓٔالزيدية في اليهف , ص)(  قيةـ ُ)
 ( .ّٗ-ٓٔالسةبؽ , ص) صدر(  انظر الهِ)
 ( , بةختصةر .ُّٗ, ص) رجع نفسو(  الهّ)
 هحهَّد( , لمعبلهة ْٔٗ, كاإلهةـ زيد , حيةتو كعصره , آراؤه كفقيو , ص)( ُّٔ, ص) صدر السةبؽ( الهْ)

 أبك زىرة , ط : دار الفكر العربي . 
جـك العكالي في أنبةء األكااؿ كالتكالي , لمعبلهة عبد الهمؾ بف حسيف بف عبد الهمؾ العصةهي (  سهط النٓ)

 ( .ُٗٗ/ْالهكي , )
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 : (1)آل باعموي من معتقداتيم السَّادة: موقف  الثَّالثلمطمب ا
آؿ بةعمكم الهد الشػيعي بكػؿ الطػرؽ الههكنػة التػي تقتفػيية األحػكاؿ  السَّةدةقةـك  

 كاألزهةف كبحسب هة أهر بو الرحهف ؛ فهف تمؾ الطرؽ :
 

أواًل : تشــــجيع الــــوالة والســــماطين عمــــى المواجيــــة العســــكرية والحربيــــة عنــــد 
 الضرورة : 

يديَّػػةكهػػف ذلػػؾ لهػػة حػػةكؿ  بسػػط نفػػكذىـ عمػػى حفػػرهكت عمػػى حسػػةب الدكلػػة  الزَّ
عشػر اليجػرييف , يقػكؿ الهػؤرخ  الثَّةنيالكثيرية فيية ؛ كذلؾ في القرنيف الحةدم عشر ك 

يديَّػةبػدر بػف عبػداهلل إبعػةد  -مطةفالس –بةكزير : )كىكذا كةنت سيةسة  عػف التػدخؿ  الزَّ
فػػي شػػاكف السػػمطة الكثيريػػة ... كسػػةعده فػػػي ىػػذه السيةسػػة كالدعةيػػة ليػػة جهةعػػة هػػػف 

 السَّػةدة, كهعمـك أف الهراد بةلعمكييف ىػـ  (2) (الد يفالعمكييف كايرىـ هف العمهةء كرجةؿ 
آؿ بػػةعمكم أنفسػػيـ , كجػػةء فػػي كتػػةب : )قػػراءة فػػي هػػنيج اإلهػػةـ عهػػر بػػف عبػػدالرحهف 
العطػةس فػػي التربيػة كالتعمػػيـ كالػدعكة( هػػة يػأتي : )كعنػػدهة نػدرس نصػػيحة اإلهػةـ عهػػر 
بػػػف عبػػػدالرحهف العطػػػةس بعػػػدـ القتػػػةؿ أك التصػػػدم لمجػػػيش اإلهػػػةهي فػػػي الكقػػػت الػػػذم 

حفرهكت في ذلؾ الكقت يركف عكس ذلػؾ  كةنت اليةلبية العظهى هف عمهةء كأعيةف
,  (3)الرأم , كيحرفكف السمطةف بدر بف عبداهلل خطيةن كشػفكيةن عمػى التصػدم كالقتػةؿ(

كاإلهػػػةـ عهػػػر بػػػف عبػػػدالرحهف العطػػػةس ييعػػػد أحػػػد هشػػػةي  الحبيػػػب عبػػػداهلل بػػػف عمػػػكم 
آؿ  السَّػػػػةدة, ككةنػػػػت اةلبيػػػػة أىػػػػؿ العمػػػػـ كالػػػػدعكة بحفػػػػرهكت آنػػػػذاؾ ىػػػػـ هػػػػف  الحػػػػدَّاد

 بةعمكم .
 

  

                                                 

لقػػػد اسػػػتفةد البةحػػػث كثيػػػران فيهػػػة كتبػػػو فػػػي ىػػػذا الهطمػػػب هػػػف بحػػػث عمهػػػي لنيػػػؿ شػػػيةدة الهةجسػػػتير بجةهعػػػة ( ُ)
عمهػةء حفػرهكت هػف الشػيعة , دراسػػة  هكقػؼ»حفػرهكت الػيهف لمبةحػث هػراد كراهػة بةخريصػة , تحػت عنػكاف : 

 .ـ( َُِٓ -ىػُّْٔ, لمعةـ الجةهعي ) «عقدية
 , هرجع سةبؽ . (َُٓص)صفحةت هف التةري  الحفرهي , ( ِ)
( , هركػز ابػف ٕٓقراءة في هػنيج اإلهػةـ عهػر بػف عبػدالرحهف العطػةس فػي التربيػة كالتعمػيـ كالػدعكة , ص)( ّ)

 ـ( .ََِٗ) ُهكبل , طعمكم لمدراسةت كالبحكث , حفرهكت , ال
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  ثانيًا : المؤلفات والردود واألشعار :
آؿ بػػةعمكم فػػي دحػػض  السَّػػةدةلقػػد كثػػرت النقػػكؿ كاستفةفػػت عػػف كتػػب كهؤلفػػةت 

 تسةب إليو , كهة يمي نهةذج هف ذلؾ : النالتشيع كالتبرم هف ا
 السَّةدةجد  ىػ(ّْٓ)ت : اإلهةـ الهيةجر كالهؤرخيف بأفكثير هف البةحثيف  جزـي 

, كةف عمى الهذىب السني كليس اإلهةهي كهة قد يدعيو البعض آؿ بةعمكم جهيعيـ 
(1)كهنيـ الحبيب أبكبكر الهشيكر في كتةبو )األبينة الفكرية(

بةذيب  هحهَّد, كالدكتكر  
ؿ فيو الذم عقد بحثةن هفيدان عف ىذه الهسألة في كتةبو )جيكد فقيةء حفرهكت( تكص

)لـ يكف السيد الهيةجر إال شريفةن سنيةن عمى هذىب جهيكر قكلو :  إلى نتيجة هفةدىة
يف ؛ لـ يكف إهةهيةن , كلـ يكف أشعريةن , كال شةفعيةن , كةف عةلهةن يسند عمهو سمهاله

كةف ال يزاؿ هتينةن في قمكب النةس ,  الد يف ألفَّ عف شيكخو كآبةاو في اةلب األهر ؛ 
الشرعية الهسندة  ةألدلَّةىبيـ إال هشفكعة بككةف حهمة العمـ ال ييرككف عمكهيـ كال هذا

, كاستهر ىذا إلى قركف هتبةعدة ؛ كةلسةدس كالسةبع , ففبلن عف القركف الهتقدهة ؛ 
(2)اليجرييف( الرَّابعكهطمع القرف  الثَّةلثكأكاخر القرف 

. 
 :هيالشعرالحويٌيُـ(قْل833َهوايٌسةلإلهامعورالوحضار)ت:

 الشػػػيةدة عمػػػى اإلسػػػبلـ سػػػنيكترزقنػػػة 
 

 (3)كنهشي في الطريقة نتةبع في أثػرىـ 
آؿ بةعمكم إلى يكهنة  السَّةدةكتيمقى في هجةلس , كىذا البيت هف قصيدة هشيكرة  

 ىذا .
الكبريت »ىػ( في كتةب ٖٓٔ:  يقكؿ اإلهةـ عبداهلل بف أبي بكر العيدركس)ت  
هة نظهو الشي  عبداهلل بف أسعد اليةفعي ؛ كىي  السُّنَّة: )اعتقةد أىؿ  (4)«األحهر

 ىذه األبيةت :
 كأصػػػػػػػػحةبيوي خيػػػػػػػػري القػػػػػػػػركف كخيػػػػػػػػريىـ

 
ٍفػػػػػػؽ هػػػػػػة قػػػػػػد قيػػػػػػٌدهكا ثػػػػػػـ أيٌخػػػػػػركا   عمػػػػػػى كى

 نجػػكـي اليػػدل كػػؿ عػػدكؿه أكلػػكا النَّػػدل 
 

 ففػػػػػػػػػػػػػػةاميييـ هشػػػػػػػػػػػػػػيكرةه لػػػػػػػػػػػػػػيس تينكػػػػػػػػػػػػػػري  
 كأففػػػػػمييـ صػػػػػديقييـ صػػػػػةحبي العػػػػػبل 

 
(كرابعييػػـ فػػي الففػػًؿ ذك الففػػؿ   ٍيػػدىري حى

  
 

                                                 

األبنيػػػة الفكريػػػة الجةهعػػػة لثكابػػػت الطريقػػػة العمكيػػػة الحسػػػينية الهتفرعػػػة هػػػف حفػػػرهكت إلػػػى هجهػػػكع الػػػببلد  (ُ)
ـ( , ََُِ-ىػػ ُِِْ)ِ( , طْٖاإلسبلهية  , لمعبلهة أبي بكر العدني بف عمي بف أبي بكػر الهشػيكر ,  ص)

 هف دكف ذكر دار نشر .
 ( , هرجع سةبؽ .ِٕٕ/ُدهة الهذىب الشةفعي , )جيكد فقيةء حفرهكت في خ (ِ)

 . هطبكعة عمى اآللة الكةتبة اير هنشكرة( , ُِانظر حفرة اإلهةـ السقةؼ , ص) (ّ)
 , هرجع سةبؽ . (ٖالكبريت األحهر , لئلهةـ العيدركس , ص) (ْ)
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 الشةىد في قكلو : )كأصحةبو خير القركف ...( ثـ قكلو : )كأففميـ صديقيـ ...
أبي  سي دنةإل ( ؛ إذ إعظةهيـ الصحةبة عهكهةن كاإلشةدة بففميـ ثـ تقديـ األففمية ل

ة في ذلؾ ؛ حسب ترتيب الخبلفة الرَّابععمي في الرتبة  سي دنةكجعؿ  , بكر الصديؽ
كالجهةعة ,  السُّنَّةيتنةقض هع هبدأ الشيعة كينسجـ هع هبةدئ أىؿ  ... كؿ ذلؾ ههة

كقد صدَّر اإلهةـ العيدركس كتةبو بيذه القصيدة ؛ جةعبلن إيةىة ىي الهبدأ األصمي 
 لعقيدتو رفي اهلل عنو كنفعنة بو آهيف .

هةيقكؿ   بو الشيير بيف ىػ( في كتةٖٓٗعمي بف أبي بكر السكراف )ت العبلَّ
آؿ  السَّةدةكاصفةن  «يقةألنَّ شيقة في ذكر لبةس الخرقة االبرقة اله»آؿ بةعمكم  السَّةدة
: )أشراؼ سنيكف طةىركف , ال يشكب شرفيـ كدر بدعة كشيف اعتقةد  بأنيـ بةعمكم

, كيقكؿ رحهو   (1)هنو األشراؼ اةلبةن( سمـكال شبية اعتزاؿ كال شيف اعتقةد ؛ ههة ال ي
كاتركية : )كاحذر ية أخي هف البدع كأىمية ,  «اليداية هعةرج»اهلل تعةلى في كتةبو 

عرض عف هجةلسة أربةبية , كاعمـ أف أصكؿ البدع في كانبذىة كاىجر أىمية , كأ
األصكؿ كهة نقمو العمهةء إلى سبعة فنكف( ثـ شرع في ذكر تمؾ السبعة إلى أف قةؿ 

فع بو , كىـ اثنةف : الشيعة الهفرطكف في هحبة عمي رفي اهلل عنو كن الثَّةني: )ك 
 . (2)كعشركف فرقة ...(

هةقةؿ  هكاىب القدكس » كتةبو : ىػ( فيَّٗ: )ت  بحرؽبف عهر  هحهَّد العبلَّ
هة –« في هنةقب ابف العيدركس أبي بكر العدني بف اإلهةـ عبداهلل بف أبي بكر  العبلَّ

 : -ىػ(ُْٗالعيدركس)ت 
, حتى أنو كثيران هة يقكؿ إذا  السُّنَّة)ككةف قدس اهلل ركحو هتهسكةن بةلكتةب ك  

 جرل التففيؿ بيف الصحةبة رفي اهلل عنيـ :
لك بيعث كالدم الشي  عبد اهلل كأستةذم الشي  سعد , كذكركا أف  ؛ كاهلل العظيـ 
رجعت عف هعتقد  هة أبي بكر رفي اهلل عنيهة سي دنة عميةن أففؿ عند اهلل هف سي دنة
كالجهةعة هف أف أبة بكر كعهر كعثهةف أففؿ هف عمي رفي اهلل عنيـ  السُّنَّةأىؿ 

 أجهعيف(
(3)

 . 

                                                 

 ( , هرجع سةبؽ .ُُْالبرقة الهشيقة , ص)   (ُ)
هعةرج اليداية إلى ذكؽ شيد جنى ثهػرات الهعػةهبلت فػي النيةيػة , لئلهػةـ عمػي بػف أبػي بكػر السػكراف بػف   (ِ)

 ىػ( , هصر .َُّٓ( ,  ط الهطبعة الهصرية بةألزىر , )ِٗالشي  عبدالرحهف السقةؼ بةعمكم , ص)
 ( , هخطكط .َِبف عهر بحرؽ , ص)  هحهَّدهكاىب القدكس في هنةقب ابف العيدركس , لمعبلهة  (ّ)
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هػػةكيقػكؿ  الػػذم « الفػػكز كالبشػرل»ىػػ( فػػي كتةبػو َٗٗشػي  العيػػدركس )ت :  العبلَّ
 سػي دنةشرح فيو هنظكهة الشي  عمي بف أبي بكر السػكراف فػي العقيػدة عنػد حديثػو عػف 
لػػأبػػي بكػػر الصػػديؽ رفػػي اهلل عنػػو كففػػمو : )كىػػك أففػػؿ األهػػة , بػػؿ أففػػؿ  يف األكَّ

كاآلخريف إال النبييف كالهرسػميف , ثػـ يميػو فػي الففػؿ عهػر بػف الخطػةب ثػـ عثهػةف ثػـ 
هحبػػة جهيػػع الصػػحةبة كاحتػػراهيـ هػػف ايػػر امػػك فػػي  سػػمـعمػػي , ثػػـ يجػػب عمػػى كػػؿ ه

ذلؾ ؛ كهة امت الركافض كالشيعة في حب عمي كـر اهلل كجيو , أهة تففػيؿ األربعػة 
 الخمفػػػةء فبةإلجهػػػةع , كلكػػػؿ هػػػنيـ هػػػف الففػػػةاؿ هػػػة شػػػةع كذاع(
:  كيقػػػكؿ أيفػػػةن ,  (1)

؛ فةلراففػة سػبُّكا الشػيخيف كعثهػةف  السُّػنَّةكأىػؿ  كالنةصػبة )كنظير ىذا هذىب الراففة
كأكثػػػر الصػػػحةبة , ككالػػػكا عميػػػةن كشػػػيعتو , كالنةصػػػبة سػػػبُّكا عميػػػةن كشػػػيعتو ككالػػػكا أكلاػػػؾ 

رفػي اهلل  الجنَّػةلكا فكالػكا الكػؿ كترفػكا عػنيـ , فكػةنكا فػي عػدى  السُّػنَّةاألكثريف , كأىؿ 
 . (2)عنيـ كرفكا عنو(

ىػ( : )كالصحةبة رفي اهلل عنيـ لىهَّة ِٗٗ: )ت  كيقكؿ الشي  أبكبكر بف سةلـ
ٍت عمييـ هف هنبع الفيض اإلليي , ككذلؾ التةبعكف الهحققكف , عةشكا فيهة  فىةفى
عةش فيو الصحةبة الخمفةء الراشدكف رفي اهلل عنيـ , كليـ فىكاادي جهيع اإلليةهةًت 

(3)الرحهةنية( اإللييَّة
شديف الذيف اقتفكا آثةره كقةؿ كيقكؿ أيفةن : )ككذلؾ الخمفةء الرا,  

كرفي « ف هف بعدم , عفكا عميية بةلنكاجذعميكـ بسنتي كسنة الخمفةء الراشدي»: 
يـ ألنَّ اهلل عف الصحةبة أجهعيف , كالتةبعيف ليـ كالعةرفيف الهحققيف الهؤيديف ؛ 

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ   فةفت عمييـ أنكارىة كشهمتيـ الًهنىٍف قكلو تعةلى :

دو هف , كيقكؿ أيفةن : ( 5)((4)چجب  حب  خب   مب  يئ   ى ًبةلًخبلفىًة ألىحى هىة كىصَّ )كى
يَّنىو ًلًعٍمًهًو أىفَّ في أيهَّ  ًتًو هىف يأخذ الخبلفةى عف الصحةبة رفي اهلل عنيـ الجهيع , كال عى

                                                 

 .( , هرجع سةبؽ ُُِالفكز كالبشرل , ص) (ُ)
 . (ٗٔص) نفس الهصدر ,( ِ)
هصػفكؼ عمػى الطبػػع  ( ,ْٗ/ُ, ) ىػػ(ِٗٗ) األركاح كالهنيػؿ النفػةح , لمشػػي  أبػي بكػر بػف سػػةلـ راج( هعػّ)

 اآللي اير هطبكع .
 .( ُٔسكرة يكنس , اآلية رقـ )( ْ)
 السةبؽ , نفس الصفحة . صدر( الهٓ)
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ر  ,هلل فيككفي خميفةن عف ا ؛ربو  ج  ـى ذلؾ فمـ ييحى ًم هع الهكافقة لمحكـ الهشركع , فىمىهَّة عى
) األىٍهرى
(1)

 . 
لمعبلهة عبدالقةدر بف شي  « النكر السةفر عف أخبةر القرف العةشر»كفي كتةب  

ىػ( قةؿ : )كفي سةدس ٖٔٗ) ( في حكادث سنةَُّٖ:  بف عبداهلل العيدركس )ت
هةشكاؿ سنة ست كثهةنيف استشيد الرجؿ الصةلح  طةىر  هحهَّد الد يفجهةؿ  العبلَّ

الهمقب بهمؾ الهحدثيف اليندم رحهو اهلل آهيف , عمى يدم الهبتدعة هف فرقتي 
الراففة السبةبة كالهيدكية القتةلة ؛ كسبب ذلؾ أنو كةف ينةفرىـ كينةظرىـ كيريدىـ 
يرجعكف إلى الحؽ كيترككف هة ىـ عميو هف الفبللة كالزندقة , ككةف ىذا دأبو أبدان , 

ةاحيـ ككشؼ فكقيرىـ في هجةلس عديدة , كأظير فرة , كجرل لو هعيـ كقةاع كثي
خزعببلتيـ , كدهييـ كأدحض حجتيـ كأبطمية , كبةلغ في الرد عمييـ كالتحذير هنيـ 

كالهنيج القكيـ , كفبلليـ عف الصراط  الد يف, حتى قةؿ بكفرىـ كجـز بخركجيـ هف 
ذلؾ سعيةن بمييةن كأراد الهستقيـ , كأراد إعداـ ىذا الهذىب القبيح رأسةن , كسعى في 

التكصؿ إلى سمطةف الزهةف لذلؾ , فةحتةلكا عميو حتى قتمكه قبؿ أف يصؿ إلى ذلؾ , 
(2)قكة إال بةهلل( كال حكؿ كال

هةالتحةهؿ الشديد هف  النَّقؿفنبلحظ في ىذا   ,   العبلَّ
عبدالقةدر العيدركس عمى الشيعة كآراايـ , كتقبيحو ألفكةرىـ كهعتقداتيـ .

الحسف بف القةسـ عمى إقميـ اليهف كتب لسمطةف  الزَّيديَّةلهة استكلى أهير  
حفرهكت كأعيةنية كيتبةن يدعكىـ إلى طةعتو , كيحذرىـ هف هخةلفتو , فأجةبو أكثرىـ 

 السَّةدةبحسب عمهو كففمو بهختصر القكؿ كفصمو , كانبرل لو كبةر عمهةء كقةدة 
؛  آؿ بةعمكم ذاؾ الكقت السَّةدةعميو نقيب  آؿ بةعمكم لمرد عميو , ككةف ههف ردَّ 

, فكةف هف  ىػ(َُُْ)ت :اإلهةـ عمي زيف العةبديف بف عبداهلل بف شي  العيدركس
فهف رده :

و أليهو اهلل تعةلى الرشةد , ككفقو لمسداد , يعمـ أف أشيةع كالة السكاد األعظـ ألنَّ )
كالجهةعة , الذيف أكجب اهلل تعةلى سمكؾ  السُّنَّة, كأتبةع ىداة الصراط األقـك أىؿ 

                                                 

 . (ِٖ/ُ, ) نفسوالهرجع  (ُ)
( , هرجػع سػةبؽ , كانظػر : هكقػؼ عمهػةء حفػرهكت ِّّ(  النكر السػةفر عػف أخبػةر القػرف العةشػر , ص)ِ)

 ( , هرجع سةبؽ .ُُْ-ُُّهف الشيعة )دراسة عقدية( , ص)
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سبيميـ كاتبةعو , نعتقد صحة خبلفة الخمفةء األربعة , كاالبداع بنة إلى ىؤالء 
فقكا لئلصةبة في جهيع هة فعمكه بةجتيةدىـ  الهبتدعة , كنعتقد أف الصحةبة قد كي

سنةدىـ ؛ فيـ أسةطيف  لنجـك ييتدم م , كىـ اهحهَّدال الد يفكأجهعكا عميو بدالاميـ كا 
هة تبيف لنة اليدل  بيداىـ كؿ هيتدم , فبل نتبع اير سبيؿ الهؤهنيف هف بعد

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ صةر كالهيةجريفألنَّ الهستبيف , في تفميؿ اليةديف , هف ا

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  حب   

كنعتقد أنيـ رجةؿ صدقكا   , (1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ف هدح اهلل تعةلى لـ يتبدؿ ذهةن , كعمهو جؿ أ, ك  كهة بدلكا تبديبلن هة عةىدكا اهلل عميو 

مج  جح      مح    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثچ كعبل لـ يتحكؿ جيبلن , 

 ((2)چجخ
(3) . 

هةكيقكؿ   عف ىجرة اإلهةـ أحهد ىػ( ُُُِ:  )ت ًبٍمفًقٍيوعبداهلل بف أحهد  العبلَّ
 -يقصد اإلهةـ الهيةجر  –)كأحهد ىذا آؿ بةعمكم :  السَّةدةبف عيسى العريفي جد 

ىك أكؿ خةرج هف العراؽ , إلى أف تكطف حفرهكت ؛ كذلؾ فراران بدينو هف الفتف 
, ففر بدينو  حيث دخمكا في الرفض ؛التي حصمت في العراؽ , سيهة في األشراؼ 

                                                 

 ( .َُ-ٖسكرة الحشر , اآليةت ) (ُ)
 ( .ْٔسكرة هريـ , اآلية رقـ ) (ِ)
( , ُٖٖ( , هرجػػع سػػةبؽ , الفكػػر كالثقةفػػة فػػي التػػةري  الحفػػرهي , ص)ِِٔ-ِِْ/ِ( الهشػػرع الػػركم , )ّ)

 ( , هرجع سةبؽ .َُِ/ُهرجع سةبؽ , هرآة الشهكس , )
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(1)لذلؾ (
هة, كفي نقؿ   قراره عميو دىذا األ ًبٍمفًقٍيو العبلَّ تشيع ليؿ عمى رففو لمهر كا 

 كلعقةادىـ كهؤيدان لجده في ىجرتو كنيتو فيية .
 «تثبيت الفؤاد»ق( في هجهكع كبلهو الهسهى ُُِّ) الحدَّادكيقكؿ اإلهةـ  

: )كذكر رفي اهلل عنو أىؿ الرفض فقةؿ : إنيـ أىؿ  الذم جهعو تمهيذه الحسةكم
ف كةف عندىـ يسير هف الحؽ فإنيـ  بةطؿ ال ييذكركف كال ييعكؿ عمييـ في شيء , كا 
خمطكه في البةطؿ , فبل يبقى لو أثر ؛ كهف يجعؿ زبةدان في عىًذرىة , كينبيي لصةحب 

ف رأل عندىـ شياةن هف الحؽ ال ينكره ؛  لابل يتعممكف كيحتجكف الحؽ أف يتركيـ , كا 
عميو بإنكةره ذلؾ القميؿ هف الحؽ , فيستدلكف بذلؾ عمى أف كؿ هة هعيـ حؽ , كأنو 

 أنكره .
عميةن أكلى بةلخبلفة ؛ فإنو لك كلي بعد النبي صمَّى اهلل  سي دنةف أكهة اعتقدكا 

أبكبكر  سي دنةلهة كةف هنو إال هثؿ هة كةف لهة كلي في كقتو , كلكف  سمـعميو كآلو ك 
عمي ؛ لسةبقتو كحصكلو هع النبي صمَّى اهلل عميو كآلو  سي دنةرفي بو النةس كهنيـ 

, كىك  سمـفي اليةر , كلككنو صمى بةلنةس في حيةتو صمَّى اهلل عميو ك آلو ك  سمـك 
عكف عميو هف أكصى بية بةجتيةدو لعهر , كعهر جعمية في أىؿ الشكرل , الذيف يجته

عمي هنيـ , كيكفيو ففيمة هة لو هف الففةاؿ كالهزاية ,  دنةسي  كىك ؛ أم :  أحد ستة
ف تأخرت خبلفتو ؛ فإف ذلؾ أيفةن زيةدة في ففمو ؛ فقد كةف النبي صمَّى اهلل عميو  كا 

 اآلية .(2)چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ    إذا بعثو في سرية يقكؿ : سمـكآلو ك 
فميس سككتو  كهة ذكره الراففة هف ذهو بأنو سكت في بعض األشيةء تقية ,  

نهة ىك لئلبقةء عمى اله يف سمهاىة هنو لشؽ العصة بيف الهيف , ككر سمهفيية جبنةن , كا 
: األبةفة كالنةصبة أبيض إلينة  -كأكثىرى نفع اهلل بو في ذهيـ كاألبةفة , فقةؿ  -

يـ يبيفكف أىؿ البيت , كقةؿ بعض الشيعة هف أىؿ الهدينة ألنَّ هف الشيعة ؛ 

                                                 

ٌداـ الكتةب ك  السَّةدة (ُ) , كفرسىةفي دعكة اإلسبلـ , بقمـ/ د.  السُّنَّةآؿ بةعمكم الحفةرهة , حهةةي العقيدة , كخي
؛ نقبلن عف الدرر البيية في الهسمسبلت النبكية , ( ِب , هقةؿ عمى الشبكة العنكبكتية , ص)أبكبكر بةذي هحهَّد

 . , )هخطكط( )   (, ص ًبٍمفًقٍيولمعبلهة عبداهلل بف أحهد 

 ( .ٖٗية رقـ )اآل( سكرة األنبيةء , ِ)
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؟ فقةؿ : بعرة  هف آؿ أبي عمكم : هة تقكؿ في الشيعة كاألبةفة السَّةدةلبعض 
 هقسكهة نصفيف .

كرأينة سنة حججنة رجبلن شريفةن راففيةن قةاهةن عند قبر النبي صمَّى اهلل عميو   
ذا  يصرخ كيقكؿ : ية سمـكآلو ك  رسكؿ اهلل ؛ ظمهكنة كفعمكا بنة , كيتنصؼ كثيران , كا 

عمي كابنو الحسيف , فعجبنة  سي دنةةف بعيد ؛ كهة فيًعؿى ببو عمى أهكر قد سمفت هنذ زه
 هنو .
يدؿ عميو هثؿ قصة ىذا الرجؿ , حتى قةؿ  ؛كهف طبع الراففة الجنكف   

بعض العمهةء : لك أف الراففة كةنكا طيكران لكةنكا ريخهةن , كلك كةنكا دكابَّ لكةنكا 
(1)حهيران , كتكمـ في ذلؾ كثيران(

 . 
هةكقةؿ   آؿ  السَّػةدةفي كتةبػو الهشػيكر كالهتػداكؿ إلػى يكهنػة ىػذا بػيف  الشم ي العبلَّ

عمػػي  سػي دنةفػػي سػيةؽ ترجهػػة  «آؿ بػةعمكم السَّػػةدةالهشػػرع الػركم فػػي هنةقػب »بػةعمكم 
كسػػمؾ قػػـك فػػي هحبتػػو طريقػػة ذات خطػػر عظػػيـ , بػػف أبػػي طةلػػب رفػػي اهلل عنػػو : )

كا الصحةبة السةبقيف لػو بةلخبلفػة فػي تقػدهيـ عميػو , فأقػدهكا عمػى نقػض إجهػةع أفخط
ػػة فػػي أهػػر قػػد انقفػػى كفػػرغ هنػػو , كتفػػهف قػػكليـ تعجيػػز  خيػػر القػػركف كأشػػدىـ إجهةعن
عمػػي ؛ حيػػث بػػةيع لهػػف قبمػػو تقيػػة , كحةشػػةه ؛ فمػػـ يكػػف برعديػػد الجنػػةف , كال العػػةجز 

ػة , كيكفػي فػي تعريػؼ الجبةف , كال اإلهعة الهيةف ؛ كػةف سػيدنا  شػجةعنة هسػهكعنة هطةعن
أف الصػػػحةبة رفػػػي اهلل عػػػنيـ لػػػـ تسػػػتخفيـ األىػػػكاء , كلػػػـ يحرفػػػكا إال عمػػػى تسػػػكيف 

 . (2)(...  األكلىالدىهةء , كهراعةة هة ىك 
 

 ثالثًا : ردَّات الفعل العممية : 
 التسهي بةألسهةء التي يبيفية الشيعة ؛ كأبي بكر كعهر :

آؿ بةعمكم أنو لـ يتسَـّ أحد هنيـ بأبي بكر كعهر حتى زهف  السَّةدةيذكر بعض 
هةاإلهةـ أحهد بف الفقيو الهقدـ ؛ يقكؿ  أحهد بف عمي الجنيد : )كأكؿ هف تسهَّى  العبلَّ

                                                 

سػػيرتو  هجػػدد القػػرف الثػػةني عشػػر , اإلهػػةـ الحػػدَّاد ,»كانظػػر ( , هرجػػع سػػةبؽ , ِِٔ/ِالفػػؤاد , )(  تثبيػػت ُ)
ـ( , دار الحػةكم لمطبةعػة ُْٗٗ -ىػػ ُُْْ, ) ُ, ط (َُِص)لمدكتكر هصطفى حسف البدكم , « , كهنيجو

 كالنشر كالتكزيع , بيركت , لبنةف .
 ( , هرجع سةبؽ .ٕٓ/ُهشرع الركم في هنةقب السَّةدة آؿ بةعمكم , ص)( الِ)
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, يقكؿ بعض  (1)أىمية كةنكا شيعة( ألفَّ أبكبكر كعهر هف أكالده بحفرهكت ؛ 
البةحثيف تعميقةن عمى ذلؾ : )كالشةىد هف ذلؾ ىك تسهييـ بيذه األسهةء التي تييظ 

تشةر النالشيعة , كلعؿ الجنيد يقصد بةلشيعة ىنة ؛ أم : الهكاليف ألىؿ البيت ؛ نظران 
الخكارج في حفرهكت في أثنةء تمؾ الفترة , كهعركؼ بيض  األبةفيَّةهذىب 

 . (2)لعثهةف كعمي رفي اهلل عنيهة( الخكارج لمصحةبة خةصة
عشر  الثَّةنيعمى السمطة في حفرهكت في القرنيف الحةدم ك  الزَّيديَّةلهة تيمب ك 
 يف ظيرت في حفرهكت ردكد أفعةؿ عكسية هنية :اليجريى 

آؿ بةعمكم الذيف لـ  السَّةدةرفض بعض الهؤذنيف الحفةـر هف الهنتسبيف لهنيج 
يستجيبكا لمفيكطةت الشيعية لزيةدة )حي عمى خير العهؿ( ككةف هف أشير ىؤالء 
هؤذف هسجد بةعمكم الشي  : عبداهلل بف عهر بةرفكاف بةففؿ ؛ حيث استهر في 
األذاف السني الهعركؼ هف أكؿ خبلفة الزيدم إلى آخرىة , ككمهة ىددكه بأنيـ 

 . (3)يـ كلـ يجب عمى أحدسيفعمكف بو كيفعمكف سكت عن
إظيةرىـ لبعض األذكةر كاألكراد كالترفي عمى الصحةبة في هسةجدىـ كعند 

كبيف التركيحةت هف صبلة القيةـ برهفةف , كالتي ال يزاؿ العهؿ جةريةن  الصَّبلةإقةهة 
عميية كهنذ قركف في هسةجدىـ كبيكتيـ كفي كؿ هكةف يينسب إلييـ في حفرهكت 

لى ىذه المحظة ؛ فكةف هف تمؾ التراتيب : أخرل بمداف في اليهفكاليهف بؿ كخةرج   كا 
؛ كالذم يشتهؿ عمى أذكةر كأكراد هأثكرة ؛ يقكؿ الشي   الحدَّادراتب اإلهةـ 

ىػ( إحدل َُُٕسنة ) عبداهلل بةسكداف : )كاعمـ أف إنشةء ىذا الراتب الهبةرؾ كةف
لهة سهع بخركج  كسببو أف بعض الففبلء هف أىؿ حفرهكت كسبعيف كألؼ ؛

 الحدَّادالقطب عبداهلل  سي دنةطمب هف  السُّنَّةإلى الجية الحفرهية في تمؾ  الزَّيديَّة
أىؿ الجية كيجتهعكف عميية  يميج بية؛ نفع اهلل بو أف يهمي شياةن هف األذكةر النبكية 

                                                 

 ( , هخطكط .َّلمعبلهة أحهد بف عمي الجنيد , ص) الركض الهزىر شرح قصيدة هدىر ,( ُ)
 ( , بحذؼ , هرجع سةبؽ .ََُهكقؼ عمهةء حفرهكت هف الشيعة , ص)( ِ)
 ( , هرجعةف سةبقةف .ََُ( , كتةري  الدكلة الكثيرية , ص)َُْالهختصر في تةري  حفرهكت , ص)( ّ)
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عميو هف , كيجعؿ فيية شياةن هف العقةاد اإليهةنية ؛ ليحصنكا بذلؾ هعتقدىـ ؛ خكفةن 
(1)تمبيس تمؾ الفرقة كال سيهة العكاـ(

 . 
كعند الترفي عمى الصحةبة بيف كؿ تركيحتيف هف صبلة التراكيح في رهفةف 

هةيقكؿ  ؛ الهفركفة الصَّبلة إقةهة : )أهة بةلنسبة  الحدَّادعبداهلل هحفكظ  العبلَّ
لمترفي عف الخمفةء في صبلة التراكيح فقد رتبو عمهةء حفرهكت ألاراض دينية , 

حفرهكت هرَّت بفترة يحكهية جهةعة هف  ألفَّ كجعمكه هف السيةسة الشرعية ؛ 
الخكارج الذيف ينتقصكف بعض الصحةبة ؛ فهف أجؿ تثبيت العقيدة في ىؤالء 

(2)ـ جعمكا ذلؾ(الصحةبة كاحتراهيـ كترتيب أففميتي
 . 

حب كتعظيـ كتكقير صحةبة رسكؿ اهلل ذه التراتيب أنية تيرس كهف ههيزات ى
ككذلؾ االعتنةء بةلتنصيص عمى , القمكب  في سمـحبو ك صمى اهلل عميو كآلو كص

ترتيب األففمية حسب الخبلفة الراشدة بيف الخكاص كالعكاـ , كال يخفى عمى العةرؼ 
تنتقص كلك هف بعض الصحةبة , كبيذه العةدة كبةلذات عةدة أف جهيع أنكاع التشيع 

هبدأ التبرم التةـ هف أم  فبلالترفي عمى جهيع الصحةبة في اإلقةهة يككف بية إع
رسكؿ صمى اهلل عميو هف صحةبة  م صحةبيتقةص ألالنةكةف في أم زهةف هرتبط ب

بحفرهكت إال  عكاـخكاص كاللو سبيبلن بيف ال , فمذا لـ يجد التشيع سمـآلو كصحبو ك 
 . (3)في حةالت شةذة في الفترات القريبة

آؿ بةعمكم هعتقد الشيعة كالراففة  السَّةدةنبذ كهة يمي نقكالت عةهة تدؿ عمى 
 كهف نحة نحكىـ :

هة يقكؿ الجكىر »ىػ( في كتةبو ٖٓٓ : عبدالرحهف الخطيب التريهي )ت العبلَّ
األشراؼ هف آؿ بةعمكم كايرىـ  السَّةدةالشفةؼ في ذكر ففةاؿ كهنةقب ككراهةت 

لهف  كلـ يتفؽ لسكاىـ ): في سيةؽ حديثو عنيـ  «يةء كالصةلحيف كاألكةبر العراؼاألكَّ
                                                 

 ( .ُّبف أحهد بةسكداف , هخطكط , ص)ذخيرة الهعةد شرح راتب اإلهةـ الحدَّاد , لمشي  عبداهلل ( ُ)
ػد الحػدَّاد , ( ِ) الكجيز في أحكةـ الصيةـ كهعو فتةكل رهفةف , لمعبلهة عبداهلل بف هحفكظ بف عبداهلل بػف هحهَّ
 ـ( .َُُِ -ىػُِّْ, ) ِ( , دار حفرهكت لمدراسةت كالنشر , طُُٗص)
هة(  كقد أشةر ّ) ( إلػى دكر التربيػة التقميديػة ُْٓ/ِتةري  الحفػرهي )في كتةبو أدكار ال الشَّةطرم هحهَّد العبلَّ

بحفرهكت كالتي أدت بعد تقةدـ العيد إلى احتراـ جهيع الصػحةبة دكف اسػتثنةء , كتشػديد النكيػر فػي ذلػؾ ؛ حتػى 
 لك شكؾ أحد  في عدالة أحد هف الصحةبة فكأنو شكؾ في صهيـ العقيدة اإلسبلهية نفسية .
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هف كهةؿ الشرؼ النبكم ... هع كهةؿ النزاىة كالطيةرة هف أنكاع البدع , كالحظكظ 
(1)لى آخر كبلهوإ «... السُّنَّةالنفسةنية , هع كهةؿ االتبةع لمكتةب ك 

 . 
هةكقةؿ   : الشي  أحهد بف عبداهلل بمحةج بةففؿ التريهي ثـ الشحرم )ت العبلَّ

ىػ( الهقتكؿ شييدان عمى أيدم اليزاة البرتيةؿ في سةحؿ الشحر : ) فحىصتي ِٗٗ
لت عنيـ الكارديف الى هكة كالهدينة , كعف ةءاآلفةؽ , كسعمى أكثر األشراؼ في 

كجدت عمى االستقةهة كطريؽ الكتةب  صفتيـ , فكصفكا لي كعرفكني أخبةرىـ , فهة
 . (2)هثؿ بني عمكم الحسينييف الحفرهييف ( السُّنَّةك 

هةنقؿ  هةىػ( عف َُّٗ) هحسف بف عمكم السقةؼ العبلَّ بف عمي  هحهَّد العبلَّ
عبيداهلل بف أحهد بف عيسى  سي دنةىػ( في )اليرر البيي( قكلو : )فَٔٗخرد )ت 

كذريتو ىـ أشراؼ حسينيكف سنيكف , عزَّ هثميـ في النةس ؛ لقكؿ اإلهةـ سفيةف رحهو 
كذكر هنيـ : الشريؼ السني , كطريؽ  –قؿَّ كجكدىـ : أم  –اهلل : )خهسة عزكا 

صةؼ بديية أنيـ سةدة قةدة أشراؼ , ألنَّ ىؤالء سنية , كأخبلقيـ نبكية , يعرؼ ذكك ا
 . (3)إنصةؼ كاتصةؼ ( ذكك

هةكقةؿ السيد  ىػ( : ) كاإلهةـ َُِْبةعمكم )ت  الحدَّادأحهد بف حسف  العبلَّ
عبيداهلل بف أحهد كذريتو ىـ أشراؼ حسينيكف سنيكف( , كقةؿ في هكفع آخر : 

 . (4) (السُّنَّة, عمى عقةاد أىؿ الكتةب ك  )ككميـ شةفعية أشعرية
هةقةؿ ك  )إف سةدتنة آؿ بةعمكم , قد  ( :ىػَُّٓيكسؼ النبيةني )ت  العبلَّ

ية في سةار األعصةر ك األقطةًر , عمى أنيـ هف أصح أىؿ هحهَّدأجهعت األهة ال
 نسبةن , ك أثبتيـ حسبةن , ك أكثرىـ عمهةن ك عهبلن ك ففبلن ك أدبةن . النُّبكَّةبيًت 

الشةفعي رفي اهلل عنو ةهنة كالجهةعة , عمى هذىب إه السُّنَّةكىـ كميـ هف أىؿ 
 ؛لؼ إنسةفو , ك هع هجةكرة ببلدىـ هع كثرتيـ إلى درجةو ال يقمكف فيية عف هاة أ

                                                 

ػػػةدة( ُ) ( , هرجػػػع سػػػةبؽ ؛ نقػػػبلن عػػػف الفكااػػػد السػػػنية فػػػي ذكػػػر نبػػػذة هػػػف ِلعقيػػػدة , ص)آؿ بػػػةعمكم حهػػػةة ا السَّ
( , اعتنػػى بػػو : السػيد زيػػد عبػػدالرحهف ابػػف يحيػػى , ط ِْٖففػةاؿ نسػػبة هػػف ينتسػػب الػى السمسػػمة النبكيػػة , ص)

 اليهف . –حفرهكت  –ـ( , تريـ ََِٖىػ/ ُِْٗ, ) الحدَّادهقةـ اإلهةـ 
 ( .ِْٖص),  نفسو( الهرجع ِ)
 , هرجع سةبؽ .( ُٗص)( , هرجع سةبؽ , كاليرر البيي , َُّ( تعريؼ الخمؼ بسيرة السمؼ , ص)ّ)
 ( .ُِْ( , )ِّٕص) نفسو( الهرجع ْ)
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, ك هع تفرقيـ في سةار الببلد , كالسيهة ببلد اليند  الزَّيديَّةكىي ببلد حفرهكت ببلدى 
(1)إل ( ...

 .   

 

  

                                                 

 . هرجع سةبؽ( , ِٓ, ص) السُّنَّةفي أذكةر الكتةب ك  الجنَّة( ريةض ُ)
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 تشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات :و لخاتمة ا
 , بيداه اىتدل كهف كصحبو آلو كعمى اهلل رسكؿ عمى السَّبلـك  الصَّبلةك  هلل الحهد

دراسة البةحث لمسةدة آؿ بةعمكم كهنيجيـ  كعكنو اهلل تهت بتكفيؽ فقد: بعد  أهة
 بعد يهكف لمبةحث فمذا فإنو كجيكدىـ كآراايـ العقدية خبلؿ فترة حدكد البحث ؛

 كالتكصيةت التةلية : النتةاج يسجؿ أف قفةيةه عمى كالكقكؼ البحث ىذا استعراض

 أىم النتائج :أواًل : 

الذم  اهلل عمكم بف عبيد سي دنةذرية  هف آؿ بةعمكم ىـ في األصؿ السَّةدة/ ُ
ابف عمي بف أبي سبط رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ ك الحسيف  يتصؿ نسبو بسيدنة

 .كـر اهلل كجيو طةلب 

ف هذىبيـ العقدم في حدكد البحث ىك الهذىب األشعرم ؛ كهذىب هف إ/ ِ
كالجهةعة , كلـ يخةلفكه إال في هسةاؿ قميمة ؛ فيـ لـ يقمدكه تقميدان  السُّنَّةهذاىب أىؿ 

 أعهى بؿ كافقكه عف ىدل كبصيرة .

ف لمسةدة آؿ بةعمكم جيكدان كبيرة في خدهة العقيدة اإلسبلهية ؛ بتعميهية / إّ 
كالعةـ كنشرىة كالتأليؼ فيية ؛ كذلؾ في حدكد هة ينةسب الزهةف كالهكةف لمخةص 
 كاألذىةف .

ة لكاقع هة ىـ عميو , كىذا ال يعني ف هة يينسب إلييـ هف تبديع كامك هخةلف/ إْ
كالجهةعة , كىي حةالت ال  السُّنَّةكجكد حةالت نةدرة شةذة هخةلفة لطريقة أىؿ  عدـ

 حكـى لو .يصحح تعهيهية ؛ فةلنةدر ال 

يـ يراعكف هة ألنَّ ف اتيةهيـ بإىهةؿ عمـ العقيدة كتعميـ النةس لو بةطؿ ؛ / إٓ
 ينةسب الهخةطب عمهةن كجيبلن خةصة كعةهة .



414 

 

ـ هكةنة عند األكسط ؛ ههة أكسبي اتصةؼ هنيجيـ كآراايـ العقدية بةلنهط /ٔ
 الشعكب األخرل حتى الكةفرة , فةقتنعت بةإلسبلـ كآهنت بو .

هع ند احتداـ األهكر هع الفرؽ األخرل ؛ ىـ بةلحكهة كالهكعظة الحسنة عتهيز  /ٕ
عند الحةجة إليو , كسعييـ الحثيث لمحفةظ عمى عقيدتيـ كعقيدة األخذ بةلحـز 

  .ذريةتيـ كعكاـ النةس هف الهيكؿ لمفرؽ الفةلة أك التأثر بية 
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  التوصيات :ثانيًا : 
الهكركث عف عمهةانة كسمفنة , راث بةالىتهةـ بةلتُّ  يكصي البةحث -ُ

 كتتبعو كاالستفةدة ههة فيو هف عمـ ازير .
بكتب التراث اليهني ,  كايرىةالهؤسسةت الثقةفية اليهنية  ف تيتَـّ أ -ِ

ظيةرىة لمكجكد بإنشةء الهراكز الهتخصصة كدعهية هةديةن كهعنكيةن  طبةعة , ك كا 
عمهيةن هفيدان , خةصة تمؾ هة أهكف هف الهخطكطةت العقةادية الهحققة تحقيقةن 

 . التي تعتبر هعةلـ بةرزة في التصنيؼ العمهي في هجةؿ العقيدة
في هف الهؤسسةت العمهية الحككهية هنية كاألىمية إعةدة النظر  -ّ
ليـ إال لقهة العيش كالكظيفة  ألفكاج اليةامة هف دكر العمـ الذيف ال ىَـّ اتخريج 

ليككنكا عمهةء ربةنييف ؛ خدهة لمشريعة كذلؾ بتصحيح النكاية ليذه األفكاج ؛  ؛
 ية .هحهَّدكاألهة ال
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 وتشتمل عمى :؛ الفيارس 
 . فيرس اآليات القرآنيةأواًل : 
 . فيرس األحاديث النبوية واآلثار الواردةثانيًا : 
 . فيرس األعمام الواردةثالثًا : 
 . فيرس األماكنرابعًا : 

 خامسًا : فيرس الفرق .
 . المصادر والمراجع فيرس سادسًا :

 سابعًا : فيرس الموضوعات .
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 أوَّاًل : فيارس اآليات القرآنية :
 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٻ )

 ( ٿ ٿ ٿ
 549 ّ البقرة

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ 

  چۀ  ہ
 69 ُِ البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

  (ٹ ٹ ڤ

 111 ِٓ البقرة

 75 ِٗ البقرة  ژی    ی ی یژ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )

وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 (ىئ

 البقرة
(ِٔ-

ّٔ) 

111 ,

596 

 ط ُُّ البقرة  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  چ 

 83 ُِْ البقرة ( ۇ ۆ ۆ ۈ )

 558 ُّٔ البقرة ژٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ

 558 ُّٔ البقرة   ژٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ  ڦ ژ 



418 

 

 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 558 ُّٔ البقرة  ژڦ ڄ ڄ ڄ ژ 

 193 ُٓٓ البقرة  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ   ژ

 68 ُّٔ البقرة چ حئ مئ ىئ يئ چ

 515 ُٓٔ البقرة  چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

  ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋژ 

 ُٖٓ البقرة

74  ,

78  ,

545 

 99 ُٖٗ البقرة  ژائ ائ ەئ  ەئ ژ 

 7; ِٓٓ البقرة (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    چ 
 ِٖٓ البقرة

86  ,

558 

 ( ی ی جئ حئ)
 ِِٖ البقرة

;9  ،

;= 

  (ک گ گ گ گ)
 ِْٖ البقرة

74  ,

78 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

  (ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ِٖٓ البقرة

ب , 

517 

 1; ِ آؿ عهراف ( ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 (  ى ى﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

 ٕ آؿ عهراف
191  ,

191 

 544 ُٗ آؿ عهراف  ژ  ڃ ڃ چ  چ چژ

 114 ُّ آؿ عهراف  ژڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄژ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

  (چ چ
 116 ُّ آؿ عهراف

 546 ّٕ آؿ عهراف ژی ی    ی  ىئ ىئ     ژ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

  (چ
 ٖٓ آؿ عهراف

ط , 

115 

 85 َُٔ آؿ عهراف  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 85 َُٕ آؿ عهراف (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)

ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ک  ک  ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

  چگ  گ  گ     گ  

 373 َُّ ؿ عهرافآ

   ژېئ ېئ  ېئ ىئ ىئژ
 ُُّ آؿ عهراف

99  ,

595 

 99 ُُّ آؿ عهراف  ژىئ ىئژ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ژ

  ژڀ ڀ ڀ 
 ُّّ آؿ عهراف

99  ,

595 

 99 ُّّ آؿ عهراف  ژی ی ی ی جئژ

 99 ُّّ آؿ عهراف  ژڀ ڀ  ژ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )

 (ڻ
,  111 ُٗٔ آؿ عهراف

565 

 ِٕ النسةء  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
ْٕ  ,
ٕٖ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 ِٖ النسةء ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)
ْٕ  ,
ٕٖ 

 559 ْٔ النسةء  (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 111 ْٖ النسةء ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)

ک ک  گ  گ  ژ ژ ڑ   ڑ ک کژ 

 ژگ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ ں
 ٔٓ النسةء

158 

 هامش

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت حئ 

 ( ىت يت جث مث

 61 ٗٓ النسةء

  78, 75 ِٔ النسةء  ژڃ چ چ  چ..ژ

 519 ٖٕ النسةء ژىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ

 ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ
 َٖ النسةء

115  ,

116 

 74 ُِٔ النسةء (    ھ ھ ھ ھ ے ے)

 111 ُْٓ النسةء  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

چژ چ  چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ ڃ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ   ڇ 

ڈ ڈ    ژژ   ژڎ 

 النسةء
(َُٓ-

ُُٓ) 

81  ,

553 

 558 ُّٔ النسةء  ژڤ ڤ ڤ ژ

 175 ُْٔ النسةء  چڃ  چ  چ   چچ 

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ 

  ژڃ
 553 ُْٔ النسةء

 ُٓٔ النسةء    ژ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ 
ُُْ ,
ُٖٔ 

 ٕٔ ُُٕ النسةء چ ڃ  ڃ  چ       چچ 

 ِِْ ٔ الهةادة  ژڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈژ

 ُْٕ ٕٔ الهةادة (ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ )

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

  (گ

 ٕٔ الهةادة
ٖٓ  ,

ِِّ 

 َُُ ِٕ الهةادةڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

  (ڎ ڈ ڈ

 ٖٓ ٕٔ الهةادة (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 ُّٔ ُُٔ الهةادة  چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچ

     ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې     ې ېۈ  ژ 

 ژى ى ائ ائ          ەئ ەئې
 ُُٕ ةالهةاد

ُٗ 
 ىةهش

 ِٕٕ ُّ عةـألنَّ ا ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

 ُٖ عةـألنَّ ا ژجب يئ    ىئ مئژ
ُٖٓ  ,
َُٗ 

 ُٓٔ ِٖ عةـألنَّ ا  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ژ 

 ژېئىئ 
 ٕٓ ٗٓ عةـألنا

 84 ٖٕ عةـألنا  (ڳ ڱ ڱ    )

 1> ّٖ عةـألنا ( ڇ)

 ّٖ عةـألنا چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ 
75  ,

86  ,
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

555 

 45 ْٗ عةـألنا  (ۇئ ۆئ ۆئ)

 75 َُّ عةـألنا (ڤ ڤ ڤ ڦ)

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 533 ُّٓ عةـألنا

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

 ( ک ک گ گ گ گ ڳ 
 85 (ٕ-ٔ) األعراؼ

 169 ِٖ األعراؼ  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ 

 193 ّْ األعراؼ  ژۀ ۀ ہ ژ 

 556 ّٖ األعراؼ  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 154 ّْ األعراؼ ژىب    مب خب حب جب يئ ىئ مئ ژ

 71 ٖٖ األعراؼ ژں ں ڻ  ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ژ

 ِِْ ُٕٓ األعراؼ  ژژ ڑ ڑ ک ک ک    کژ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
 ُِٕ األعراؼ

ِّٗ  ,
ّّٕ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 .( ڇ ڇ ڇ ڍ 

  ژ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀژ 

 ُٕ فةؿألنَّ ا

ُُْ  ,
ُٖٔ  ,
َُِ 

 ِْ فةؿألنَّ ا  ژۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ
َُٓ  ,
ُِٔ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

  ( ڄ ڄ

 فةؿألنَّ ا
ِٔ-
ّٔ 

33  ,

373 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ 

 چوئ  
 176 ٔ التكبة

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ ژ

ٱ ٻ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  

ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ 

  ژڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 

 التكبة
َِ -
ِِ 

538 

,  115 ِٔ التكبة  ژٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀژ



416 

 

 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

116 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ژ 

ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ     ڃ ڃڃ ڃ چ     

  ژچ 

 التكبة
(ٖٖ-

ٖٗ) 
538 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ 

 ژٺ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ 

 538 ََُ التكبة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ژ 

ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ  وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  ی  ی   ېئ    ىئ ىئ ىئی ی   ۈئ ۈئېئ ېئ

 ٻ ٻ ٱ    حئ  جئ

ٻ  ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  

 ژٺ  ٺ 

 التكبة
(ُُ-

ُُِ) 
539 

 111 ِٔ يكنس  ژ ٻ ٻ ٻ ٻژ

 544 ّّ يكنس ژېئ ىئ ىئژ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 171 ُٔ يكنس چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  چ 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ 

 چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ھہ  ھ  ھ
 ىكد

ِٓ - 
ِٔ 

 ح

ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ۓھ  ھ    ے  ےچ 

 چ  ﮸       ﮹
 ىكد

 ح َٓ

ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ 

 چىئ
 ىكد

 ح ُٔ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤچ 

 چ ڄ  ڄ  ڃ
 ىكد

 ح ْٖ

 169 َُٕ ىكد ( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )

 (گ
 84 ُُِ ىكد

 84 ُُٓ ىكد ( ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

 556 ُُٗ ىكد  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 176 َُ يكسؼ  چہ  ھ  ھ  ھ   چ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 86 ُُ الرعد (  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڻ ڻ )

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )

 ( ہ ھ ھ ھ 
 514 ُٖ الرعد

 554 ٕ إبراىيـ ( ڦ ڦ ڄ ڄ)

  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ 
 َُ إبراىيـ

68  ,

135 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) 

 (ڃ ڃ
 ِٕ إبراىيـ

89  ,

91 

 545 ُّ إبراىيـ  ژۀ ۀ ہ  ہ ژ 

 578 ْٖ إبراىيـ ( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 1> ْٗ الحجر ( ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)

 69 َْ النحؿ ژې  ې ې ى     ى ائ ائ  ەئەئ         وئژ

  ژڭ ڭ ڭ ۇژ
 َٓ النحؿ

158  ,

191 

 519 ّٓ النحؿ  ژ ىئ ىئ ی  ی   ی یژ
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 135 ّٓ النحؿ ژ حب جب يئ ىئ مئ حئ ژ  

 :> ُٓٗ النحؿ ( ے ے ۓ ۓ ﮲)

 ( ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

 ُٓ اإلسراء

85  ,

141  ,

186 

 545 ْٓ اإلسراء  ژگ گ گژ 

 545 ٔٔ اإلسراء ژۆئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ 

 135 ٕٔ اإلسراء ژ ڀڀ  پ پ پ پ    ژ

 ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چژ

 ژ ڈ
 575 ٕٗ اإلسراء

 ( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
 ٕٗ اإلسراء

98  ,

151  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 :=6 ٓ الكيؼ

،  8; ْٓ الكيؼ (  يت جث مث ىث يث حج مج جح)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

;< 

 75 ِْ هريـ  چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

 8; ِْ هريـ ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

مج  جح      مح  جخ    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثچ 

  چ
 :=7 ْٔ هريـ

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

  ژڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ 
 94 ُٕ هريـ

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ژ 

  ژڻ  ڻ  
 هريـ

ٖٓ-
ٖٔ 

94 

 71 ّٗ هريـ  ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ ژ 

 119 ِٕ هريـ ژڱ ڱ ڱ ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ ژ 

    ژڈ    ژ ژ ڑژ 

 ٓ طو

191  ,

194  ,

198 

 173 ْٔ طو  چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )

 ژ ی ی
 91 ُِْ طو

  ژ ېۅ     ۉ ۉ   ې ې    ۋ ۅژ 

 ِِ األنبيةء

75  ,

138  ,

163 

 .  ژوئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ 

 ِّ األنبيةء

81  ,

145 – 

145 – 

167  ,

184  ,

518  ,

367 

 95 ّْ األنبيةء  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

ڤ ڤ     ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ژ 

ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  ڇ  

 ژ

 586 ْٕ األنبيةء

 397 ٖٗ األنبيةء  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 93 َُْ األنبيةء ژچ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃژ

 513 َُٕ األنبيةء  (ک ک گ گ گ)

 73 ُُٕ األنبيةء چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ

 (  ی ی ی جئ حئ )
 ُْ الحج

;8  ،

;< 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 ( ڻ ڻ ڻ

 88 ّّ الهؤهنكف

 ح ّٓ الهؤهنكف چٴۇ ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ 

 65 ّٓ الهؤهنكف (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 75 ُٗ الهؤهنكف

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ )

  (ىئ
 الهؤهنكف

(َُِ-
َُّ) 

95 

 87 ٕ الفرقةفگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 369 44 الفرقان  ژپ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ژ

 518 ْٓ الفرقةف  ژ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ    ٹ ٿژ 

 ژٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤژ 
 ٖٓ الفرقةف

77  ,

78 

 الشعراء ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ)
(ْٗ  ,

ٗٓ) 
556 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 (ک گ گ گ گ
 91 ِٖ النهؿ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 71 ّٔ القصص

 78 ٖٔ القص    ژۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ژ 

 178 ٖٔ القصص چ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

 (ۈئ ۈئ
 594 ّٖ القصص
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 517 ّٕ العنكبكت  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  چ 

  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
 د ُْ لقهةف

 154 ُٕ السجدة ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

 (ۈئ ۈئ
 551 َّ األحزاب

 83 َّ األحزاب  ېئ(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)

 551 ّٖ األحزاب  (ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵)

 83 ٕٓ األحزاب ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی ..ژ

  ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

 71 َٗ سبةء

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )

  (  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
 554 ُ فةطر

 163 َُ فةطر  چھ  ھ   ے        ے  ھھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ

 71 ُٓ فةطر  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 115 ّّ فةطر  (ڻ ڻ ڻ ۀ)

 115 ّّ فةطر (حئ مئ ىئ يئ جب)

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )

 (﮴
 587 ْْ يس

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )

 ٔٔ يس ( ﮴

95  ,

118  ,

558 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

 (  ہ ہ
 يس

(ٕٖ -
ٕٗ) 

93  ,

114 

 (ھ ھہ ہ )
 ٕٗ يس

96  ,

151 

 الصةفةت ژی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىبژ 
(ِّ-

ِْ) 
94 

 588 ِْ الصةفةت (حب خب مب ىب)

 97 ِّ الصةفةت  ( حب خب مب ىب )

,  71 ٔٗ الصةفةت  ژڭ ڭ ۇ ۇ ژ 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

513 

چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ ڌڌ ڎ ژ 

 ژڎ ڈ  ڈژ 
  ٕ الزهر

 169 ٕ الزهر چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ 

 551 ُٕ الزهر  ژہ ہ   ژ 

 545 ّٓ الزهر  ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ 

 591 ُٔ الزهر (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 575 ٖٔ الزهر

 111 ّٕ الزهر   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

 595 ّٕ الزهر (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 111 ٕٓ الزهر  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 77 ُٗ اةفر  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ 

 91 ْٔ اةفر (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)
 ْٔ اةفر

91  ,

569 

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ )

 ( ﮼ ﮽ ﮾
 7; ٓٔ اةفر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

  (ڀ ڀ ڀ ٺ
 513 ٖٕ اةفر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 (ڀ
 84 َّ فصمت

 84 ِّ فصمت ( ڃ ڃ ڃ چ)

  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)
 ُُ الشكرل

71  ,

171 

 76 ُُ الشكرل  ژٿٹ ٹژ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )

  (ۈئ ېئ ېئ
 84 ُٓ الشكرل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

 (وئ وئ 
 171 َِ الزخرؼ
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 368 53 الزخرؼ  ژڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ 

 114 َٕ الزخرؼ (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 115 ّٕ الزخرؼ (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)

 68 ٕٖ الزخرؼ   چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ 

 135 ٕٖ الزخرؼ ( ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 115 ُٓ الدخةف (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں )

 115 ٕٓ الدخةف  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت )

مث ىث يث حج مج جح مح جخ  يت جث

 (حخ

 األحقةؼ
(ُّ -

ُْ) 
84 

 557 ُّ األحقةؼ  (ڍ ڌ ڌ ڎ)

 115 ُٓ هحهَّد  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

 134 ُٗ هحهَّد چيب  جت     حت     خت   مت   ىت چ

 555 ُٗ هحهَّد  (يث ىث مث جث يت)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 555 ِ الفتح ( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

 516 َُ الفتح ژٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ ژ 

ڀ  ڀ  ڀ        ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

  چٺ  ٺ  
 171 ُٔ ؽ

 95 ُٖ ؽ ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 577 ُِ ؽ ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 115 ّٓ ؽ ( مص جض)

 ح ٔٓ الذاريةت چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 ژڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ
 النجـ

 (ّ- 
ْ) 

114  ,

516 

138 ْٗ القهر ژيت ىت مت             خت حت ژ

 القهر  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)
(ْٓ-

ٓٓ) 
115

 الرحهف  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)
(ِٔ-

ِٕ) 
71 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ )

 (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 
 الرحهف

ّّ 579 

 الرحهف (ى ى ائ)
ّٓ 579 

 378 ّٕ الرحهف (ۇئ ۆئ ۆئ)

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)
 ُْ الرحهف

96  ,

578 

  111 ْٔ الرحهف (  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

 557 ٔٓ الرحهف (  ہ ھ ھ ھ ھ ے)

 114 ٖٕ الرحهف ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 الكاقعة  (ۈ ٴۇ ۋ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ)
(َُ-

ُِ) 
114 

 الكاقعة ( ﮲ ﮳ ﮴ ے ے ۓ ۓ)
(ُٓ-

ِٓ) 
114 

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)
 ّ الحديد

69  ,

71 

 171 ْ الحديد چ ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺          ے ۓژ

  ژ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
 ِِ الحديد

141  ,

186 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ژ 

  ژھ  ے  ے  
 ٕ الحشر

114  ,

516 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ

ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یی    ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     حب   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

   چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

 396 َُ-ٖ الحشر

ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں       ڳڳ  ڳ  گ  گ چ 

 چڻ  ڻ  
 76 ُ الهنةفقكف

  ژگ گ   ڳ ژ
 ٖ الهنةفقكف

115  ,

516 
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

    ﮽ ﮼    ﮻   ﮺      ﮹    ﮸       ﮷    ﮶     ﮵   ﮴   ﮳    ﮲    ۓ     ۓ      ے   ےژ

  ژ﯁   ﯀     ﮿    ﮾
 93 ٕ التيةبف

 ( جح مح جخ حخ مخ)

 ُِ الطبلؽ

;9  ،

;=  ،

1;6 

 1> ّ التحريـ ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ)

  ژۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىژ 
 ْ التحريـ

91  ,

555 

 78 ُ الهمؾ  ژٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      پ پپ پ   ژ 

 584 ُٗ الحةقة (ڱ ں ں ڻ)

 137 ّ الجف ژڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ    ڤژ 

 الجف چېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  چ 
ِٔ- 
ِٕ 

555 

 ژ ۅ ۅ ۉ       ۉ ۋ ۋ    ژ 
 ُّ الهدثر

91  ,

555 

,  117-ِِ القيةهة  (ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

ِّ 155 

 هامش

 59 ُٕ القيةهة ژ ی جئ حئ مئ)

 59 ُٖ القيةهة ژ يئ جب حب خب)

 115 ِِ القيةهة  ژپ ڀ   ڀ   ژ 

 115 ِّ القيةهة  ژڀ     ٺ ٺژ 

 114 ٓ اإلنسةف (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)

 111 ُّ اإلنسةف (ک ک گ گ گ گ)

 114 ِِ اإلنسةف ( حئ مئ ىئ)

 95 ِِ عبس  (ہ ہ ہ ھ)

 573 َُ التككير (ڄ ڃ ڃ)

 197 ِِ الفجر چى  ائچ

 584 ٖ-ٕ االنشقةؽ (ڇ ڇ ڍ ڍ   چ چ چ چ ڇ ڇ)

 599 ُٓ الهطففيف (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
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 سَّصفح  سآل   سَّسو ة سآل  

 ژڌ ڌ ڎ ڎ ژ
 ٓ فحىال

97  ,

585 

 111 ٗ-ٖ اليهزة  (ڈ ژ ژ ڌ ڎ ڎ ڈ)

  ژڎ   ڎ ڈ ژ 

 ُ الككثر

96  ,

158  ,

591 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  
 ُ اإلخبلص

177  ,

566 

  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)
 ْ اإلخبلص

177  ,

576 
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 : ثانيًا : فيرس األحاديث النبوية واآلثار الواردة
 الصفحة الحديث الرقم

: تريدكف شياةن  الجنَّة الجنَّة قةؿ تبةرؾ كتعةلى إذا دخؿ أىؿي   .ُ
  أزيدكـ

َُِ 

 ُُِ  ةس بعفيـ إلى بعضهةج النَّ إذا كةف يـك القيةهة   .ِ
 ُِِ ي تعةلى تي حتى ينةدم رب  أشفع ألهَّ   .ّ
,  795   اىتديتـ تـيأصحةبي كةلنجكـ بأييـ اقتد  .4

743 
 ُِْ   , كال أذفه سهعت ةلحيف هة ال عيفه رأتأٍعدىٍدتي لعبةدم الصَّ   .ٓ
 َٗ القبر  عذاب هف بةهلل أعكذ  .ٔ
 ٕٔ اهلل  إال إلو ال:  يقكلكا حتى النةس أقةتؿ أف أيهرتي   .ٕ
 111  تككف في أجكاؼ طير خفر - الشيداءيعني : – أف أركاحيـ  .8
يدخمو كؿ يـك سىٍبعكف ألؼ ؛ إف البيت الهعهكر بحيةؿ البيت   .ٗ

مىؾ  ِْٓ  هى

إف الذم أهشةىـ عمى أقداهيـ قةدر عمى أف يهشييـ عمى   .َُ
  كجكىيـ

ُُٓ 

 ُِِ  بلثةجميف كالثَّ الرجؿ ليشفع لمرَّ  إفَّ   .ُُ
 765 إف العبد الهيت إذا كفع في قبره    .17
 ِّٓ إف اهلل اختةرني كاختةر لي أصحةبةن   .ُّ
 ُِٗ  ىؿ نرل ربنة يـك القيةهة؛ : ية رسكؿ اهلل  أف أنةسةن قةلكا  .ُْ
 ُِٗ  , نزلكا فيية بففؿ أعهةليـ إٌف أىؿ الجنَّة إذا دخمكىة  .ُٓ
 ُِٕ  كشراكةف هف نةر فبلهف لو نع إف أىكف أىؿ النَّةر عذابةن   .ُٔ
 ُِٓ أكؿ زهرة يدخمكف الجنَّة عمى صكرة القهر ليمة البدر  إفَّ   .ُٕ
هةء درجتيف كهة بيف السَّ  , هة بيف كؿ في الجنَّة هاة درجة إفَّ   .ُٖ

 ُِْ كاألرض
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 الصفحة الحديث الرقم
يدخمو ًجٍبريؿ عميو السَّبلـ كؿ لىٍيمة , إف فيو أك عنده عيف هةء   .ُٗ

ٍقتى السحر   ِٓٓ كى

 117  نجي أحد هنية لنجى سعد بف هعةذ , كلكإف لمقبر فيطة   .73
 ُِٓ  فةلمهؤهف في الجنَّة لخيهة هف لؤلؤة كاحدة هجكَّ  إفَّ   .ُِ
إف هلل عند كؿ بدعة يكةد بية اإلسبلـ كأىمو هف يتكمـ بعبلهةت   .ِِ

 اإلسبلـ 
ُُّ 

 َُْ  أنة سيد كلد آدـ كال فخر  .ِّ
نَّ , هة األعهةؿ بةلنيةت إنَّ   .ِْ  ُّ  اهرلء هة نكل هة لكؿٌ كا 
 َٔ  أكصيكـ هة إف اعتصهتـ بو لف تفمكا أبدان ؛ کتةب اهلل كسنتي  .ِٓ
 ُِٕ  نةر جينـ ألؼ سنة حتى احهرت كقد عمىأي   .ِٔ
اإليهةف أف تؤهف بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر   .ِٕ

 كمو 
َِّ 

 ُِّ إذ بنير حةفتةه هف المؤلؤ الهجٌكؼ  ؛ سير في الجنَّةأنة أبينهة   .ِٖ
 768  تعكذكا بةهلل هف عذاب القبر   .79
 ُِْ تةف هف ذىب آنيتيهة , ك جنَّ  جنَّتةف هف ففة آنيتيهة كهة فييهة  .َّ
كريحو أطيب هف , هةؤه أبيض هف المبف  ؛ حكفي هسيرة شير  .ُّ

 ُِّ الهسؾ 

 ِّْ  خيركـ قرني ثـ الذيف يمكنيـ  .ِّ
 ُِِ  تيالكبةار هف أهَّ شفةعتي ألىؿ   .ّّ
 َُِ عرة الشَّ  السيؼ أك كحد   راط كحد  الص    .ّْ
و يسهع قرع ى عنو أصحةبو أنَّ العبد إذا كفع في قبره كتكلَّ   .ّٓ

 َُُ نعةليـ 

عميكـ بسنتي كسنة الخمفةء الراشديف هف بعدم , عفكا عميية   .ّٔ
  بةلنكاجذ

ّْٗ 
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 الصفحة الحديث الرقم
ؿ كأهَّتي أنة فأككفي   .ّٕ  ُُٗ كأهَّتو  عيسی ثـ , يجكزه هف أكَّ
 ُُٗ كسبلهةن  بردان  الهؤهنيف عمى فتككف   .ّٖ
 ُِٓ  قطعيةعةـ كهة يى  ية هاةى اكب في ظم  في الجنَّة لشجرة يسير الرَّ   .ّٗ
 ُُٗ  دخمية إال فةجر كال بر   أحد يبقى ال الدَّخكؿ الكركد في  .َْ
 111 ة ركفة هف ريةض الجنَّةالقبر إهَّ   .41
 117  ؿ هنزؿ هف هنةزؿ اآلخرة القبر أكَّ   .47
 ُِٗ   أكمنة نرل اهلل هخميةن بو يـك القيةهة ؛ : ية رسكؿ اهلل قمت  .ّْ
 ُُّ القبر  عذاب هف االستعةذةى  ييكثر كسمَّـ عميو اهلل صمَّى كةف  .ْْ
 ِٓ ال تزاؿ طةافة هف أهتي ظةىريف عمى الحؽ    .ْٓ
فمك أف أحدان أنفؽ هثؿ أحد ذىبةن هة بمغ هد ؛ ال تسبكا أصحةبي   .ْٔ

 أحدىـ 
ِّْ 

 ُٖ   ال تنبزكا بةسهي ؛  فإنهة أنة نبي اهلل  .ْٕ
 ُٖ   لست نبيء اهلل , كلكف نبي اهلل  .ْٖ
 ُِِ   جيبدعكة قد دعة بية فةستي  نبي   لكؿ    .ْٗ
 ُِْ   نية كهة فييةسكط أحدكـ هف الجنَّة خير هف الدَّ  عي لهكفً   .َٓ
 ِّْ  اهللى اهللى في أصحةبي ؛ فهف أحبيـ فبحبي أحبيـ   .ُٓ
 َُُ   لكال أف ال تدافنكا لدعكت اهلل أف يسهعكـ هف عذاب القبر   .ِٓ
 ُِِ   ربيعة تي هثؿي الجنَّة بشفةعة رجؿ هف أهَّ  فَّ ليدخمى   .ّٓ
 117   هة رأيت هنظران إال كالقبر أفظع هنو  .54
 ِْٕ   كميـ يزعـ أنو رسكؿ اهلل : ثبلثكف دجةالن  هف أشراط السةعة  .ٓٓ
, كهنيـ هف تأخذه النَّةر إلى  هنيـ هف تأخذه النَّةر إلى كعبيو  .ٔٓ

   ركبتيو
ُِٕ 

 ُِٔ   نةركـ ىذه جزء هف سبعيف جزءان هف نةر جينـ  .ٕٓ
 ُُْ  حؽ  القبر عذاب ؛ نعـ  .ٖٓ
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ف الكةفر ليجر  .ٗٓ  ُِٖ   يف يـك القيةهة يتكاطؤه النةسلسةنو في سج   كا 
تؤهف بةهلل كهبلاكتو ككتبو كرسمو , كبةليكـ اآلخر كبةلقدر كأف   .َٔ

 ِْٗ   خيره كشره

نهة كمتة يدم ربنة يهيف  .ُٔ  ُٖٓ   كا 
,  ٗ   عثت إلى النةس كةفةكبي  ككةف النبي يبعث إلى قكهو خةصة  .ِٔ

ُِّ 
فإف أىؿ النَّةر  ؛ فإف لـ تبككا فتبةككا ؛ ابككا؛ ية أيية النةس   .ّٔ

  يبككف في النَّةر
ُِٕ 

 ّٗ    كـ هحشكركف إلى اهلل حفةة عراة ارالن ةس ؛ إنَّ ية النَّ ية أيُّ   .ْٔ
 ُُٖ   ىؿ تذكركف أىميكـ يـك القيةهة؛ ية رسكؿ اهلل   .ٓٔ
 ُٖ  ا ية هعشر قريش ؛ ال تنبزك   .ٔٔ
 َُِ   حـكيرسؿ األهةنة كالرَّ , يجهع اهلل الخبلاؽ يكـ القيةهة   .ٕٔ
 ُُٓ   قط كةنكا هة كأعطشى  , قط كةنكا هة أجكعى  النَّةس ييحشر  .ٖٔ
ىـ ذيحشر النةس في صعيد كاحد , يسهعيـ الداعي , كينف  .ٗٔ

 ِٕٗ  البصر

 ُُٓ   ةس يـك القيةهة حتى يذىب عرقيـ في األرضؽ النَّ يعرى   .َٕ
 ِٕٗ   : إف لكـ أف تصحكا فبل تسقهكا أبدان  يقةؿ ألىؿ الجنَّة   .ُٕ
 ِٔٗ  خمكد ال هكت : يقةؿ ألىؿ الجنَّة    .ِٕ
 ُِٔ   إف لكـ أف تصحكا فبل تسقهكا أبدان ؛ ية أىؿ الجنَّة  : هنةدو  ينةدم  .ّٕ
 الميؿ ثمث يبقى حيف ؛ الدنية السهةء إلى ليمة كؿ ربنة ينزؿ  .ْٕ

  اآلخر
ىةهش 
ُٖٗ 

 ُِٖ  ؤتى بأنعـ أىؿ الدنية هف أىؿ النَّةر يـك القيةهة يي   .ٕٓ
 ُِٖ   لية سبعكف ألؼ زهةـ  ؛ ؤتى بجينـ يكهاذيي   .ٕٔ
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 فيرس األعمام :: ثالثاً 
 رقـ الصفحة اسـ العمـ الرقـ
 ِٗ أحهد الهيةجر بف عيسى   .ُ
 ُٕٓ الجٍعد بف درىـ  .ِ
 ُُ الحبكظي  .ّ
 ُٖ السَّقةؼ  .ْ
 ُٖ العيدركس  .ٓ
 ُٖ الفقيو الهقدـ  .ٔ
 ٕ الهأهكف العبَّةسي  .ٕ
 ْ الهعتفد بةهلل  .ٖ
 ّ الهعتهد عمى اهلل  .ٗ

 ْ أبك سعيد القرهطي  .َُ
 ُٕٔ أبك عمي الجبةاي  .ُُ
 ٕ أبي جعفر الهنصكر  .ُِ
 ٕ أسعد بف أبي يعفر الحهيرم  .ُّ
 ُّٓ جعفر الصةدؽ  .ُْ
 ٓ جعفر بف الهعتفد  .ُٓ
 ُٓ شي  بف عبداهلل العيدركس  .ُٔ
 ٓٔ عبدالرحهف ًبٍمفًقٍيو  .ُٕ
 ُْ عبداهلل بف أحهد ًبٍمفًقٍيو  .ُٖ
 ّٖ عبداهلل بف عمكم الحدَّاد  .ُٗ
 ّّٔ عبداهلل بف كىب الراسبي   .َِ
 ٖ الكندم الحفرهيعبداهلل بف يحيى   .ُِ
 ُُ عثهةف الزَّنجيمي   .ِِ
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 رقـ الصفحة اسـ العمـ الرقـ
 ٓ عمي بف الهعتفد  .ِّ
 َٓ عمي بف أبي بكر السَّكراف  .ِْ
ميحي  .ِٓ  ٗ عمي بف هحهَّد الصُّ
 ُٗ عهر الهحفةر  .ِٔ
 ٗ هعف بف زاادة الشَّيبةني  .ِٕ
 ُُ يكسؼ بف عهر الرَّسكلي  .ِٖ
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 فيرس األماكن :: رابعاً 
 رقم الصفحة اسم المكان الرقم

 ُّٓ آتشيو  .ُ
 َِّ أحهد أبةد   .ِ
 ّّٓ اإلرخبيؿ   .ّ
 ّٔٓ إريترية   .ْ
 ّْٕ أسترالية   .ٓ
 ٗ أفريقية   .ٔ
 ّْٕ أندهةف   .ٕ
 ّْٓ إندكنيسية    .ٖ
 ّٔٓ أكاندا   .ٗ

 ِّٖ إيراف   .َُ
 ّْٖ بةكستةف   .ُُ
 ّٔٓ ببراكر   .ُِ
 ْ البحريف   .ُّ
 ِِٔ برىكت   .ُْ
 ّْٖ بركج  .ُٓ
 ََُ بركدة   .ُٔ
 ُّٓ بركنةم   .ُٕ
 4  البصرة   .ُٖ
 ّٔٓ ببلد الحبشة  .ُٗ
 ّْٗ بمقةـ   .َِ
 ّْٕ البنيةؿ   .ُِ
 ّْٖ بنيبلديش   .ِِ
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 رقم الصفحة اسم المكان الرقم
 ّْٗ بنقةلة  .ِّ
 ّْٗ بنقر أبةد   .ِْ
 ُّٓ بكرهة   .ِٓ
 ُّٓ بكرنيك   .ِٔ
بير  .ِٕ  َّٖ بيت جي
 ّْٗ بيجةفكر   .ِٖ
 ُّٓ تةيبلند   .ِٗ
 ٕ تريـ   .َّ
 ُّٓ ترينيةنك   .ُّ
 ّٔٓ تنزانية   .ِّ
 ّّْ تيهكر   .ّّ
 ِّٓ جةاككيغ   .ّْ
 َّٔ سياكف   .ّٓ
 ّٔٓ جزر القهر   .ّٔ
 ّْٓ الهةلديؼ جزر  .ّٕ
 ّٕٓ جكؼ   .ّٖ
 ّٔٓ جيبكتي  .ّٗ
 ُٕ الحجةز   .َْ
 ّْ الحيسي سة   .ُْ
 ّ حفرهكت   .ِْ
 ّْٗ حيدر أبةد  .ّْ
 ٔ خرسةف  .ْْ
 ّٕٓ خيكديكف   .ْٓ
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 رقم الصفحة اسم المكان الرقم
 ِّ الهدينة الهنكرة  .ْٔ
 ّْٗ الدكف  .ْٕ
 ُّٓ الراهني  .ْٖ

 ّّّ ربةط تريـ  .ْٗ 
 ُّّ الرشيد   .َٓ
 ّٕٓ زنجبةر   .ُٓ
 ّٔٓ زيمع   .ِٓ
 ُّٓ سةهكدرا بةسةم  .ّٓ
 ّْ سيهؿ  .ْٓ
 ُّٓ ةسنيةفكر   .ٓٓ
 ّْٗ سكرت   .ٔٓ
 ِٔ سكرية   .ٕٓ
 ُّٓ سكهطرا   .ٖٓ
 ِّٓ سيدكارجك   .ٗٓ
 ّْٕ سيبلف  .َٔ
 ٗ الشةـ   .ُٔ
 ٖ شبةـ  .ِٔ
 ُّ الشحر   .ّٔ
 ّٕٓ الصدؼ   .ْٔ
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 رقم الصفحة اسم المكان الرقم
 ُّّ الييرفة   .ٗٔ
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 ُّٓ الفمبيف   .ُٕ
 ِّٓ فكركغ   .ِٕ
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 ّْٗ هةف كيسر   .ٕٖ
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 َّٔ يهةهرٍ   .ٖٗ
 ّْٓ الهسجد األقصى   .93
 ٗ هصر   .ُٗ
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 رقم الصفحة اسم المكان الرقم
 ّٔٓ هصكع   .ِٗ
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 : الفرق خامسًا : فيرس
 الصفحة الفرقة الرقم

 ُٕ األبةفية  .ُ
 ّٖٔ اإلسهةعيمية  .ِ
 ٓٔ شةعرةاأل  .ّ
 ِّٖ اإلهةهية  .ْ
 ُِّ يةك الثن  .ٓ
 ُِْ الجبرية  .ٔ
 ُٕٓ يةك الحش  .ٕ
 ْٔ الراففة  .ٖ
 ُّ الزيدية  .ٗ

 ّٕٗ الشيعة  .َُ
 ّٕٓ الفةطهية  .ُُ
 ٖٗ القدرية  .ُِ
 ّ القراهطة  .ُّ
 َُُ الكراهية  .ُْ
 ِّٖ الكيسةنية  .ُٓ
 َْ الهةتريديَّة  .ُٔ
 ُِّ الهجسهة  .ُٕ
 ََُ سك الهج  .ُٖ
 ِْ الهعتزلة  .ُٗ
 ََُ لالنصةر   .َِ

 ََُ الييكد  .ُِ
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 : المصادر والمراجع فيرسسادسًا : 


 القرآف الكريـ .أكَّالن : 
 نيةن : الهصةدر كالهراجع األخرل :ثة
,  ُط,  الطعيهةت سميهةف ىةني لمدكتكر,  ديف ال هذىب األبةفيَّة -ُ
 . األردف,  عهَّةف,  الشركؽ دار( , ـََِّ)
 بف إسهةعيؿ بف عمي الحسف الديةنة , لمعبلهة أبك أصكؿ عف اإلبةنة -ِ

 أبي بف بردة أبي بف هكسى بف اهلل عبد بف إسهةعيؿ بف سةلـ بف إسحةؽ
 فكقية. د ىػ( , تحقيؽ :ُّٕٔ, ) ُ, ط (ىػِّْ: ت ) األشعرم هكسى
 األنَّصةر , القةىرة , هصر . دار: هحهكد , النةشر حسيف

 هف الهتفرعة الحسينية العمكية الطريقة لثكابت الجةهعة الفكرية األبنية -ّ
 عمي بف العدني بكر أبي لمعبلهة,   اإلسبلهية الببلد هجهكع إلى حفرهكت

 . نشر دار ذكر دكف هف( , ـََُِ- ىػُِِْ)ِط,  الهشيكر بكر أبي بف
إتحةؼ السةدة الهتقيف بشرح إحيةء عمـك الديف , لمعبلهة السيد هحهد   -ْ

 الحسيني الزَّبيدم الهشيكر بةلهرتفى , طبع الهطبعة الهيهنية .
 :ت )الحدَّاد  عمكم بف عبداهلل لئلهةـ,  الهسةاؿ بأجكبة السةاؿ إتحةؼ -ٓ

 , بيركت , لبنةف . الحةكم , دار ( ـُّٗٗ - ىػُُْْ) , ُط ,( ىػُُِّ
 إبراىيـ بف عبدالسَّبلـ لمعبلهة,  التكحيد جكىرة شرح الهريد إتحةؼ -ٔ

( , ـُٓٓٗ-قُّٕٓ, ) ِط,  السعةدة هطبع:  طبع,  الهةلكي المقةني
 . هصر
, لتقي الد يف أحهد بف  بأخبةر األاهة الفةطهييف الخمفةءاتعةظ الحنفةء  -ٕ

 ىػ( , تحقيؽ الدكتكر جهةؿ الد يف الشيةؿ .ْٖٓعمي الهقريزم العبيدم )ت 
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 الد يف جبلؿ بكر أبي بف عبدالرحهف لمعبلهة,  القرآف عمكـ في اإلتقةف -ٖ
:  ط,  إبراىيـ الففؿ أبك هحهَّد:  تحقيؽ( , ىػُُٗ:  ت) السيكطي

 لمكتةب . العةهة الهصرية اليياة:  النةشر(  , ـ ُْٕٗ -ىػ ُّْٗ)
:  ت) البييقي الحسيف بف أحهد بكر أبي لئلهةـ,  القبر عذاب إثبةت -ٗ

,  ُط,  الفرقةف دار:  ط,  القفةة شرؼ هحهَّد الدكتكر تحقيؽ( , ىػْٖٓ
 . األردف,  عهَّةف( , ـُّٖٗ-قَُّْ)

 بف الحسيف بف أحهد: الهمكيف , لئلهةـ  كسؤاؿ القبر عذاب إثبةت -َُ
ٍكًجردم هكسى بف عمي ٍسرى ,  (ىػْٖٓ: ت ) البييقي بكر أبك الخراسةني , الخي

 الفرقةف دار: ـ( , النةشرَُْٓ, ) ِالقفةة , ط هحهكد شرؼ. د: تحقيؽ 
 , األردف . , عهةف
الهيةجر , لمعبلهة  أحهد اإلهةـ هذىب في البصةار بةلبحث إثهد -ُُ

ىػػ( , هطبكعة عمى اآللة الكةتبة , اير ُِّٖطةىر الحدَّاد )ت : عمكم بف 
 هنشكر .

,  كدراسة , كتخريجةن  , جهعةن  , التسعة الكتب في البرزخ حيةة أحةديث -ُِ
 , الحديث كعمـك السُّنَّة قسـ , حسف بف هيدم بف حيدر بف هحهَّد:  لمبةحث
 . السكداف بجهيكرية , اإلسبلهية درهةف أـ بجةهعة , الد يف أصكؿ بكمية
 بف حبةف بف هحهَّد حبةف , لئلهةـ ابف صحيح تقريب في اإلحسةف -ُّ
ٍعبدى التهيهي بف هعةذ بف حبةف بف أحهد : ت ) البيستي حةتـ الدارهي أبك هى
 ّٕٗ: ت ) الفةرسي بمبةف بف عمي الد يف عبلء األهير: , ترتيب  (ىػّْٓ

,  ُاألرنؤكط , ط شعيبالشي  : عميو  كعمؽ أحةديثو كخرج , حققو (ىػ
 بيركت , لبنةف . الرسةلة , هؤسسة: ـ( , النةشر ُٖٖٗ-قَُْٖ)

 بف أحهد بف عمي هحهَّد أبك لمعبلهة, األحكةـ  أصكؿ في اإلحكةـ -ُْ
 الشي :  , تحقيؽ(  ىػْٔٓ:  ت) الظةىرم القرطبي األنَّدلسي حـز بف سعيد
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 دار: النةشر ,  عبةس إحسةف الدكتكر األستةذ:  لو قدـ,  شةكر هحهَّد أحهد
 , لبنةف . بيركت , الجديدة اآلفةؽ
 بف عبدالرحهف لمعبلهة,  حفرهكت بمداف ذكر في القكت إداـ -ُٓ

 - ىػُِْٓ) ُط,  الهنيةج دار:  ط( , ىػُّٕٓت : )السقةؼ عبيداهلل
 . لبنةف , بيركت( , ـََِٓ
حفرهكت , هعجـ أدبي تةريخي أدبي  بمداف ذكر في القكت إداـ -ُٔ

 ُ, لعبلهة حفرهكت كهفتيية عبدالرحهف بف عبيداهلل السقةؼ , طاجتهةعي 
ـ( , دار الهنيةج لمنشر كالتكزيع , جدة , الههمكة العربية ََِٓ-ىػُِّٓ, )

 السعكدية .
الشَّةطرم )ت :  أحهد بف هحهَّد لمعبلهة,   الحفرهي التةري  أدكار -ُٕ

 . هنكرةال الهدينة,  الهيةجر دار( , ُْٗٗ-َُّْ, ) ّط,   ىػ(ُِِْ
 الحرهيف إهةـ لمعبلهة,  االعتقةد أصكؿ في األدلَّة قكاطع إلى اإلرشةد -ُٖ

 عميو كعمَّؽ حققو( , ىػْٖٕ:  ت) الجكيني يكسؼ بف عبداهلل بف عبدالهمؾ
,  عبدالحهيد عبدالهنعـ كعمي هكسى يكسؼ هحهَّد.  د كفيرسو لو كقدَّـ

 . هصر,  القةىرة( , ـََِِ - ىػُِِْ, ) ّط,  الخةنجي هكتبة النةشر
,  العزيز كتةبو كتبلكة تعةلى اهلل ذكر ففؿ في كالتطريز اإلرشةد -ُٗ

ليةء كففؿ  أسعد بف عبداهلل لمعبلهة,  كالهسةكيف كالفقراء كالنةسكيف األكَّ
 - ىػُِْٕ, ) الهنيةج دار:  ط,   الشرفةكم أنس : الشي  اليةفعي , تحقيؽ

 ( .ـََِٕ
:  النةشر , السيكطي اإلهةـ,  الهتكاترة األحةديث في الهتنةثرة األزىةر -َِ
 . التأليؼ دار
 - ىػُُْٓ, ) الثقةفية الكتب:  ط , الكبلـ عمـ في التقديس أسةس -ُِ

 . لبنةف,  بيركت( , ـُٓٗٗ
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 حسف بف عبداهلل لمعبلهة حفرهكت , تةري  عمى كتحريةت استدراكةت -ِِ
 . سةبؽ هرجع( , حفرهكت كأنسةب تةري  في كتب هجهكعة) فهف,  ًبٍمفًقٍيو
)ت : السقةؼ ,  هحسف بف عمي السَّةدة , لمدكتكر أخبةر في االستزادة -ِّ

 نشر . دكر ذكر دكف هف( , ـََِٗ-ىػَُّْ),  ُط,   ـ(َُِٖ
 الجنيد عبدالقةدر لمعبلهة,  أفريقية بشرؽ الحفةـر فكاليهنيك  اإلسبلـ -ِْ
 . بأفريقية الهعةصريف بةعمكم السَّةدة آؿ عمهةء أحد
 رصد,  اليند في كعمكهو اإلسبلـ نشر في حفرهكت عمهةء إسيةهةت -ِٓ

 دار( , ـَُِْ-ىػُّْٓ, ) ُط,  بةذيب أبكبكر هحهَّد لمدكر,  ببميكارافي
 . األردف,  كالنشر لمدراسةت الفتح
 بف األهيف هحهَّد:  لمعبلهة,  بةلقرآف القرآف إيفةح في البيةف أفكاء -ِٔ
:  النةشر( , ىػُّّٗ:  ت)  الشنقيطي الجكني القةدر عبد بف الهختةر هحهَّد
,   بيركت( , هػ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ, ) كالتكزيع كالنشر  لمطبةعة الفكر دار
 . لبنةف
 – ُِِٔ) الهيجر في الحفرهي التراث طبةعة حركة عمى أفكاء -ِٕ

 بكر أبي بف هحهَّد لمدكتكر,  كنقد – رصد( ـَُُِ – ُْٖٓ/  ىػُِّْ
 الريةض( , ٖٔ, ) الثَّةلثة السمسة,  الكطنية فيد الهمؾ هطبكعةت,  بةذيب

 . (ـَُِِ - ىػ ُّْْ)
 الكيرانكم الرحهف خميؿ بف اهلل رحهت هحهَّد الحؽ , لمعبلهة إظيةر -ِٖ

 الدكتكر:  كتعميؽ كتحقيؽ , دراسة (ىػَُّٖ:  ت) الحنفي اليندم العثهةني
 التربية بكمية الهسةعد األستةذ , همكةكم خميؿ القةدر عبد هحهَّد أحهد هحهَّد
:  ( , النةشرُٖٗٗ -ىػَُُْ, ) ُالريةض , ط , سعكد الهمؾ جةهعة
, الههمكة  كاإلرشةد كالدعكة كاإلفتةء العمهية البحكث إلدارات العةهة الراةسة

 العربية السعكدية .  
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 اليرنةطي المخهي هحهَّد بف هكسى بف إبراىيـ:  لمعبلهة,  االعتصةـ -ِٗ
ؿ الجزء كدراسة تحقيؽ( , ىػَٕٗ:  ت) بةلشةطبي الشيير  بف هحهَّد. د:  األكَّ
 الجزء,  حهيد آؿ اهلل عبد بف سعد د:  الثَّةني الجزء,  الشقير الرحهف عبد

( , ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ, ) ُط,  الصيني إسهةعيؿ بف ىشةـ د:  الثَّةلث
 . السعكدية العربية الههمكة , كالتكزيع لمنشر الجكزم ابف دار: النةشر
األعبلـ , لمعبلهة خير الد يف بف هحهكد بف هحهَّد بف عمي بف فةرس  -َّ

 ـ( , دار العمـ لمهبلييف .ََِِ),  ُٓالزركمي الدهشقي , ط
 الخكاطر نزىة) بػ الهسهى األعبلـ هف اليند تةري  في بهف اإلعبلـ -ُّ

هة ,( كالنكاظر الهسةهع كبيجة  العمي عبد بف الد يف فخر بف الحي عبد العبلَّ
 ابف ـ( , دارُٗٗٗ-ىػَُِْ, ) ُ, ط (ىػُُّْ:  ت) الطةلبي الحسني

 لبنةف . , بيركت , حـز
 هحهَّد بف هحهَّد بف هحهَّد حةهد أبي لئلهةـ,   االعتقةد في االقتصةد -ِّ

ق ُُْٓ, ) ُط,  الجبر فكزم هكفؽ لو كقدـ فبطو( ىػَٓٓ:  ت) اليزالي
 . سكرية دهشؽ ,,   كالنشر لمطبةعة الحكهة( , ـُْٗٗ -

 ىػ(َٓٓلئلهةـ هحهَّد بف هحهَّد اليزالي )ت : ,  االعتقةد في االقتصةد -ّّ
 ىػ ُِْْ) , األكلى:  الطبعة,  لبنةف,  بيركت العمهية, الكتب دار طبةعة ,
 ( .ـ ََِْ -

( , ىػِٕٔ) األنَّدلسي هةلؾ بف عبداهلل بف هحهَّد اليهةـ لمعبلهة األلفية -ّْ
 . لبنةف,  بيركت,  الشعبية الهكتبة
 التمهسةني السنكسي يكسؼ بف هحهَّد عبداهلل أبي لئلهةـ ؛ البراىيف أـ -ّٓ
 الدسكقي عرفة بف هحهَّد بف هحهَّد الشي  حةشية كبيةهشية( , ىػٖٓٗ:  ت)

 . لبنةف,  بيركت,  العمهية الكتب ط دار( , ىػَُِٗ:  ت) الهةلكي
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هحهَّد بف يكسؼ ألبي عبداهلل هحهَّد بف ,  السنكسية شرح البراىيف أـ -ّٔ
 . االستقةهة ىػ( , هطبعةُُّٓ, ) ُالسنكسي , ط

كتكر , لمد القرف الثةني عشر , سيرتو كهنيجواإلهةـ الحدَّاد , هجدد  -ّٕ
ـ( , دار الحةكم ُْٗٗ -ىػ ُُْْ, ) ُط ,هصطفى حسف البدكم 

 لمطبةعة كالنشر كالتكزيع , بيركت , لبنةف .
 فرع,  ُط,  الهشيكر العدني بكر أبي لمحبيب,  الهيةجر اإلهةـ -ّٖ

 . (ـََِّ - ىػُِِْ, ) التراث كخدهة الدراسةت
الهيةجر أحهد بف عيسى بف هحهَّد العريفي بف جعفر  اإلهةـ -ّٗ

الصةدؽ هة لىوي كلنسمو كلؤلاهة أسبلفو هف الففةاؿ كالهآثر , لمسيديف هحهَّد 
 ـ( , دار الشركؽ ,َُٖٗ-ىػََُْ, ) ُفيةء شيةب كعبداهلل نكح , ط 

 الههمكة العربية السعكدية .
-ىػََُْ: )ُط , نكح كعبداهلل فيةء لهحهَّد الهيةجر اإلهةـ -َْ

 السعكدية . العربية الههمكة,  جدة,  الشركؽ دار( , ـَُٖٗ
, لمشي  هحهَّد أبك زىرة , طبع  كفقيو كآراؤه كعصره حيةتو زيد اإلهةـ -ُْ

 دار الفكر العربي .
 أبك:  , لمعبلهة األشرار القدرية الهعتزلة عمى الرد في االنتصةر -ِْ

:  ت) الشةفعي اليهني العهراني سةلـ بف الخير أبي بف يحيى الحسيف
-ىػُُْٗ) ُط تحقيؽ الشي  سعكد بف عبد العزيز الخمؼ , ( ,ىػٖٓٓ

 . السعكدية العربية الههمكة , الريةض , السمؼ أفكاء( , ـُٗٗٗ
إلهةـ الهتكمهيف ,   بو الجيؿ يجكز كال اعتقةده يجب فيهة صةؼاإلن -ّْ

ىػ( , تحقيؽ َّْالقةفي أبي بكر بف الطيب البةقبلني البصرم )ت : 
-ىػُُِْ, ) ِىػ( , طُُّٕكتعميؽ الهحقؽ هحهَّد زاىد الككثرم )ت : 

 ـ( , الهكتبة األزىرية لمتراث , هصر .َََِ
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 عهرك بف أحهد بكر أبي لئلهةـ , البزار بهسند الهشيكر الزخةر البحر -ْْ
( ىػ ِِٗ: ت ) بةلبزار الهعركؼ العتكي عبيداهلل بف خبلد بف عبدالخةلؽ بف
 الشةفعي عبدالخةلؽ كصبرم سعد بف كعةدؿ اهلل زيف الرحهف هحفكظ تحقيؽ ,
 . السعكدية , كالحكـ العمـك هكتبة ,( ـََِٗ) ط ,

عبداهلل بف أبي بكر العيدركس )ت :  لئلهةـ الهنسكب البخبخة -ْٓ
 هخطكط . ىػ( ,ٖٓٔ
البداية كالنيةية , لئلهةـ أبي الفداء إسهةعيؿ بف عهر بف كثير القرشي  -ْٔ

 -ىػ َُْٖ)ُىػ( ,  ط: دار إحيةء التراث العربي , طْٕٕالبصرم )ت 
 . : عمي شبرم ـ( , بيركت لبنةف , تحقيؽُٖٖٗ
 , الذم الخطيب سميهةف بف عبداهلل بف هحهَّد , لمشي  النعيـ البيرد -ْٕ
 ., هخطكط  (ىػَُِٓ) سنة هنو انتيى
 أبي بف عمي لمعبلهة,  األنَّيقة الخرقة لبةس ذكر في الهشيقة البرقة -ْٖ
 بهصر طبع,  ىػ(ٖٓٗ, )ت :  السقةؼ عبدالرحهف بف السكراف بكر
 .( ىػُّْٕ)سنة

الهعتزلة كأصكليـ الخهسة كهكقؼ أىؿ السنة هنية , لمشي  عكاد  -ْٗ
الرشد لمنشر كالتكزيع ـ( , هكتبة ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ, ) ِعبداهلل الهعتؽ , ط

 , الريةض , الههمكة العربية السعكدية .
 بف الرحهف عبد: كالنحةة , لمعبلهة  الميكييف طبقةت في الكعةة بيية -َٓ
 الففؿ أبك هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػُُٗ: ت ) السيكطي الد يف بكر جبلؿ أبي

 . لبنةف , صيدا , العصرية الهكتبة: إبراىيـ , النةشر
 الدراسةت فرع,  ُط,  الهشيكر العدني بكر أبي لمحبيب,  جديد بنك -ُٓ

 ( .ـََِّ - ىػُِِْ, ) التراث كخدهة
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هة تأليؼ , الد يف أصكؿ هيهةت في الطةلبيف بيجة -ِٓ  بف زيف العبلَّ
ـ( , دار العمـ كالدعكة , تريـ , ََِٗ-ىػَُّْ, ) ُ, ط سهيط ابف ابراىيـ

 حفرهكت , اليهف .
 حهةد بف إسهةعيؿ نصر أبك لمعبلهة,  العربية كصحةح المية تةج -ّٓ

,  عطةر عبداليفكر أحهد:  تحقيؽ( , ىػّّٗ:  ت) الفةرابي الجكىرم
,  بيركت,  لمهبلييف العمـ دار( , ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ, ) ْط( , ٓٔ/ُ)

 . لبنةف
تةري  اإلسبلـ ككفيةت الهشةىير , لمعبلهة شهس الد يف هحهَّد بف  -ْٓ

 -ىػ َُْٕ) ُالكتةب العربي , ط أحهد بف عثهةف  الذىبي , ط : دار
 ـ( , بيركت , لبنةف , تحقيؽ : د. عهر عبد السَّبلـ تدهرمُٕٖٗ
 - ىػُُِْ) , ٖط,  شةكر هحهكد لمعبلهة,  اإلسبلهي التةري  -ٓٓ

 . اإلسبلهي , الهكتب( ـَََِ
تةري  الخمفةء , لمعبلهة عبد الرحهف بف أبي بكر جبلؿ الد يف  -ٔٓ

حهدم الدهرداش , النةشر: هكتبة نزار ىػ( , تحقيؽ: ُُٗالسيكطي )ت
 ـ( .ََِْ-ىػُِْٓ: )  ُهصطفى البةز ,  ط

-ىػُِّْ)ُط,  ىةشـ ابف هحهَّد لؤلستةذ,   الكثيرية الدكلة تةري  -ٕٓ
 اليهنية . الجهيكرية,  حفرهكت,  تريـ,  كالنشر لمدراسةت تريـ( , ـََِِ
 بف هحهَّد لمعبلهة,  الطبرم تةري  الهسهى , كالهمكؾ الرُّسؿ تةري  -ٖٓ
( , ىػَُّ ت) الطبرم جعفر أبك اآلهمي اةلب بف كثير بف يزيد بف جرير
( , ََْ/ٕ( , )ىػّٗٔ ت) , القرطبي سعد بف لعريب الطبرم تةري  صمة
 . لبنةف,  بيركت( , ىػُّٕٖ) ِط,  التراث دار: النةشر
 بف حةهد بف هحهَّد بف عبداهلل لمعبلهة , الحفرهييف الشعراء تةري  -ٗٓ
 . العمـك هطبعة ,( ىػُّٔٓ) ُط , العمكم السقةؼ عهر
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 الجةهعة الهفيدة بةلعدة ىالهسهَّ  حفرهكت كتةري  الكندم تةري  -َٔ
 الكندم حهيد ابف سةلـ  بف هحهَّد بف سةلـ لمعبلهة,  كحديثة قديهة لتكاري 

 هكتبة: ط,  الحبشي هحهَّد بف عبداهلل السيد تحقيؽ( , ىػَُُّت : )
 اليهنية . الجهيكرية,  صنعةء,  اإلرشةد
, لمشي  هحهَّد أبك زىرة , طبع دار الفكر  اإلسبلهية الهذاىب تةري  -ُٔ

 العربي .
 عبداهلل بف أحهد لمهؤرخ,  شنبؿ بتةري  الهعركؼ,  حفرهكت تةري  -ِٔ

,  الحبشي هحهَّد بف عبداهلل:  السيد تحقيؽ( , ىػَِٗت : )شنبؿ 
 اليهف .,  األثرية صنعةء هكتبة( , ـَِّ-ىػُِْْ)ِط

ـ( , ُٓٗٗلمعبلهة صةلح بف عمي الحةهد , )ت :, حفرهكت  تةري  -ّٔ
 .  اليهنية الجهيكرية,  صنعةء,  اإلرشةد هكتبة( , ـََِّ-ىػُِّْ: )ِط

السيةسي , هزيَّف بةلخرااط كالصكر كالرسـك الفنية ,  حفرهكت تةري  -ْٔ
, رستـ هصطفى  ُتأليؼ صبلح البكرم , النةشر هكتبة الصنعةني , ط

 ـ( .ُٔٓٗ -ىػ ُّٕٔالحمبي , )
 ىػ( , بذكرُُِّالحدَّاد )ت :  اإلهةـ هجةلس بذكر الفؤاد تثبيت -ٓٔ

 عبدالكريـ بف الشي  أحهد الحدَّاد , جهع تمهيذه عبداهلل القطب هجةلس
ةر , تحرير اإلهةـ الحبيب أحهد بف حسف بف عبداهلل الحدَّاد ,  الحسةكم الشجَّ

ليهيتد ,  فريبية نةشيكنؿ ستةؾف طبع, ـ( ُٗٗٗ -ىػ َُِْ, ) ُط
 نيةفكرا .ػػػػس

فةت في السمؼ عقيدة ةحقيقك  كالهجسهة التجسيـ -ٔٔ  لمشي ,  اإللييَّة الص 
 هؤسسة( , ـََُِ-ىػُُّْ, ) ِط, اليةفعي قديش صةلح بف عبدالفتةح
 . لبنةف,  بيركت نةشركف ,  الرسةلة
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هحهَّد البةجكرم , تحفة الهريد عمى جكىرة التكحيد لمشي  إبراىيـ بف  -ٕٔ
كعميية حةشية التحرير الحهيد لهسةاؿ عمـ التكحيد , لمشي  هحهَّد صةلح بف 

ـ( , هكتبة سيدا لمطبةعة كالنشر كالتكزيع , َُِّ, ) ُأحهد اليرسي , ط
 ديةر بكر , تركية .

 بف هحهَّد اهلل عبد , لئلهةـ أبي اآلخرة كأهكر الهكتى بأحكاؿ التذكرة -ٖٔ
: ت ) القرطبي الد يف شهس الخزرجي األنَّصةرم فرح بف بكر أبي بف أحهد
,  ُإبراىيـ , ط بف هحهَّد بف الدكتكر الصةدؽ: كدراسة  تحقيؽ , (ىػُٕٔ

 الريةض . كالتكزيع , لمنشر الهنيةج دار هكتبة: ىػ( , النةشر ُِْٓ
؛ جهع الحبيب  العطةس حسف بف أحهد تذكير النةس هف كبلـ الحبيب -ٗٔ

 لحبشي .أبي بكر العطةس ا
 ت, ) شيةب ابف عبداهلل بف أحهد لمسيد,  كالحةفر الهةفي بيف تريـ -َٕ

,  أسيكط,   السَّبلـ دار هطبعة شركة( , ـََُِ-ىػػػُُّْ, ) ِط: (  , 
 . هصر
 دكف هف,  القطعةني أحهد لمشي ,  العكاـ عقيدة لدارس الهراـ تسييؿ -ُٕ
 . نشر  سنة أك نشر دار ذكر
 شي  بف عبدالقةدر لمعبلهة اإلحيةء , بففةاؿ األحيةء تعريؼ -ِٕ

ق( , هطبكع آخر كتةب إحيةء عمـك الد يف لئلهةـ َُّٖالعيدركس )ت : 
 اليزالي .

:  ت) السقةؼ عمكم بف هحسف لمعبلهة,  السمؼ بسيرة الخمؼ تعريؼ -ّٕ
 . طبع سنة كال نشر دار دكف هف( , ىػَُِٗ
 الجرجةني الشريؼ الزيف عمي بف هحهَّد بف عمي لمعبلهة,  التعريفةت -ْٕ
,  ُط,  النةشر بإشراؼ العمهةء هف جهةعة تحقيؽ( , ىػُٖٔ:  ت)
 . لبنةف,  بيركت,   العمهية الكتب دار:  النةشر( , ـُّٖٗ -قَُّْ)
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,  القرآف آم تأكيؿ عف البيةف جةهع؛ الهسهى  الطبرم اإلهةـ تفسير -ٕٓ
 الطبرم جعفر أبك اآلهمي اةلب بف كثير بف يزيد بف جرير بف هحهَّد لئلهةـ

 بةلتعةكف التركي الهحسف عبد بف اهلل عبد الدكتكر:  تحقيؽ( , ىػَُّ:  ت)
 حسف السند عبد الدكتكر ىجر بدار اإلسبلهية كالدراسةت البحكث هركز هع

 كالنشر لمطبةعة ىجر دار: , النةشر ( ـ ََُِ - ىػ ُِِْ) ُط,   يهةهة
 . كاإلعبلف كالتكزيع
:  لمعبلهة,  القرآف تأكيؿ في البيةف هجةهعتفسير الطبرم الهسهى :  -ٕٔ
:  ت) الطبرم جعفر أبك , اآلهمي اةلب بف كثير بف يزيد بف جرير بف هحهَّد
( , ـَََِ -ىػَُِْ, ) ُط,  شةكر هحهَّد أحهد:  تحقيؽ( , ىػَُّ
 الرسةلة . هؤسسة: النةشر
 بف عهر بف إسهةعيؿ الفداء أبي:  لمعبلهة,  العظيـ القرآف تفسير -ٕٕ
 سبلهة هحهَّد بف سةهي:   تحقيؽ( , ىػْٕٕ:  ت, ) الدهشقي القرشي كثير
 . كالتكزيع لمنشر طيبة دار:  النةشر( , ـُٗٗٗ - ىػَُِْ, ) ِط, 

 الرحهف عبد هحهَّد أبي لمعبلهة,  حةتـ أبي البف العظيـ القرآف تفسير -ٖٕ
 ت),  حةتـ أبي ابف الرازم الحنظمي التهيهي الهنذر بف إدريس بف هحهَّد بف
:  , النةشر (قُُْٗ, ) ّط,  الطيب هحهَّد أسعد:  تحقيؽ( , ىػِّٕ: 

 . السعكدية العربية الههمكة,  البةز هصطفى نزار هكتبة
 بف أحهد اإلهةـ بنسب تحككو في البكرم صبلح الشي  هزاعـ تفنيد -ٕٗ

)ت : ًبٍمفًقٍيو ,  حسف بف عبداهلل لمعبلهة,  البصرم العمكم النقيب عيسى
,  ُط,  حفرهكت كأنسةب تةري  في كتب هجهكعة فهف,  ىػ(ََُْ

 اليهف . – حفرهكت,   كالنشر لمدراسةت تريـ ,( ـََِٗ - ىػَُّْ)
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 أبي الكبير , لئلهةـ الرافعي أحةديث تخريج في الحبير التمخيص -َٖ
 (ىػِٖٓ: ت ) العسقبلني حجر بف أحهد بف هحهَّد بف عمي بف أحهد الففؿ
 العمهية . الكتب دار: ـ( , النةشر ُٖٗٗ-ىػػُُْٗ, ) ُ, ط
 الزعبي هصمح هحهَّد:  لمدكتكريف ؛ فقيية حديثية دراسة الهيت تمقيف -ُٖ
 . اليرهكؾ جةهعة هف طبلفحة هحهكد كهحهَّد البيت , أىؿ جةهعة هف
 اإلهةـ ابف شي  بف عبداهلل بف شي  الييهةـ لئلهةـ رسةاؿ ثبلث -ِٖ

 بشرح كاألخرل الدنية في كالبشرل الفكز:  األكلى (ىػَٗٗت : ) العيدركس
 هنظكهة بشرح التكحيد سراج:  كالثَّةنية,  اليراء السُّنَّة عمى الزىراء العقيدة
 بو اعتنى,  الكيس بدرىـ الهسهى النفيس الحزب:  كالثَّةلثة,  الهريد تحفة
 . (ىػُّْٖ, ) نةشر دكف هف نيشر,  العيدركس شي  حسيف
ةفة كالنشر , لمدكتكر فيصؿ سةهر , ط : دار الهدل لمثق , الزَّنجثكرة  -ّٖ
 سكرية . ,ـ( , دهشؽ َََِ) ِط

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أهكر هف الهختصر الصحيح الهسند الجةهع -ْٖ
 إسهةعيؿ بف البخةرم , لئلهةـ هحهَّد الهعركؼ بػصحيح كأيةهو كسننو كسمـ
النةصر  نةصر بف زىير هحهَّد الشي الجعفي , تحقيؽ :  البخةرم عبداهلل أبك
 السمطةنية عف , هصكرة النجةة طكؽ دار: ق( , النةشرُِِْ , ) ُ, ط

 البةقي . عبد فؤاد هحهَّد ترقيـ الشي  بإفةفة
 بف اهلل عبد بف يكسؼ عهر أبك لمعبلهة,  كففمو العمـ بيةف جةهع -ٖٓ
 أبي:  تحقيؽ( , ىػّْٔ:  ت) القرطبي النهرم عةصـ بف البر عبد بف هحهَّد

,  (ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْْ) , الجكزم ابف , دار ُط , الزىيرم األشبةؿ
 . السعكدية العربية الههمكة
طبع دار ,  ّلمدكتكر سييؿ زكةر , ط , الجةهع في أخبةر القراهطة -ٖٔ

 .سكرية  ,دهشؽ  ,ـ( ُٕٖٗ-ىػَُْٕ) كالنشر ,حسةف لمطبةعة 
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 أبي بف أحهد بف هحهَّد اهلل عبد أبي القرآف , لئلهةـ ألحكةـ الجةهع -ٕٖ
, ( ىػ ُٕٔ: ت ) القرطبي الد يف شهس الخزرجي األنَّصةرم فرح بف بكر

-ىػُِّْالكتب ) عةلـ دار: البخةرم , النةشر سهير ىشةـ تحقيؽ :
 السعكدية . العربية الههمكة الريةض , ـ( ,ََِّ
 عبداهلل بف بكر أبي لمعبلهة,  الشريؼ التحكيـ في المطيؼ الجزء -ٖٖ

 بف سميهةف طبع,  العيدركسية الهجهكعة فهف( , ىػُْٗ:  ت) العيدركس
 . اليند , الدكف ,( ىػُِّّ, ) شةه سمطةف هرعي بف عبداهلل
 الهةلكي عمكم هحهَّد السيد لمعبلهة العكاـ , عقيدة شرح األفيةـ جبلء -ٖٗ
ق( , الريةض ُِْٓ, ) ِ, ط الد يف عمـك إحيةء هحهَّد الشي  تمهيذه جهع, 
 الههمكة العربية السعكدية ., 

: نعهةف بف هحهكد بف  جبلء العينيف في هحةكهة األحهديف , لمعبلهة -َٗ
ىػ( , ط الهدني , ) ُُّٕ : عبداهلل , أبك البركةت خير الد يف اآللكسي , )ت

 ـ( .ُُٖٗ -ىػ َُُْ
 طةىر بف عمكم لمعبلهة,  التةري  في أسامة جكاب الشهةري  جني -ُٗ

 ط دراسة كتحقيؽ د. هحهَّد يسمـ عبدالنكر , , (ىػُِّٖ ت) الحدَّاد
 كالنشر , حفرهكت , اليهف . لمدراسةت تريـ , (ىػُّْْ)

 هحهَّد لمدكتكر,  الشةفعي الهذىب خدهة في حفرهكت فقيةء جيكد -ِٗ
, كالنشر  لمدراسةت الفتح ( , دارََِٗ-قَُّْ, ) ُط,  بةذيب بكر أبي
 ( .ـََِٗ- ىػَُّْ)

( ىػُّّٖت) بةحنةف عمي بف هحهَّد لمعبلهة,  األحقةؼ تةري  جكاىر -ّٗ
 .السعكدية  العربية الههمكة,  جدة,  الهنيةج دار( ـََِٖ-ىػُِْٖ)ُط, 
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 أيكب بف بكر أبي بف هحهَّد لمعبلهة,  األفراح ببلد إلى األركاح حةدم -ْٗ
 هطبعة: النةشر( , ىػُٕٓ:  ت) , الجكزية قيـ ابف الد يف شهس سعد بف

 . هصر,  القةىرة , الهدني
 لمعبلهة,  صةرماألن زكرية اإلسبلـ لشي  الهنيج عمى الجهؿ حةشية -ٓٗ
,  الفكر دار النشر ىػػ( , دارَُِْ)ت :  اهلل رحهو الجهؿ سميهةف الشي 
 . لبنةف,  بيركت
هة حةشية -ٔٗ كبيةهشو تقرير  , السنكسية هتف عمى البةجكرم إبراىيـ العبلَّ

هة الشهس األنَّبةبي ,  .   الهحهكدية كالهطبعة الهكتبة طبع العبلَّ
لمعبلهة سيدم أحهد الصةكم )ت : ,  البيية شرح الخريدة عمى حةشية -ٕٗ

ىػ( , كبةليةهش شرح الخريدة البيية , لمعبلهة سيدم أحهد الدردير )ت ُُٕٓ
 كأكالده . الحمبي البةبي هصطفى ىػ( , طبعُّٔٔ: 

 العربية إلى مونق,  األهريكي ستكدارد لكثر,  اإلسبلهي العةلـ حةفر -ٖٗ
 دقةاؽ عف هفيفة كحكاش كتعميقةت فصكؿ كفيو,  نكييض عجةج األستةذ
 الكبير كالهجةىد البيةف ألهير,  الحديث كتطكرىة اإلسبلهية األهـ أحكاؿ
 . كالتكزيع كالنشر لمطبةعة الفكر دار,  أرسبلف شكيب
 جةر النبي هحهَّد عبداهلل لمبةحث,  كالسُّنَّة الهعتزلة بيف كالقبيح الحسف -ٗٗ
,  الهنكرة بةلهدينة,  القرل أـ جةهعة في الهةجستير شيةدة لنيؿ بحث, 
 ( .ـُُٖٗ - ىػَُُْ)

 القصةاد هف هجهكعة( , ىػُٖٓ:  ت) السقةؼ اإلهةـ حفرة -ََُ
 هنشكرة اير الكةتبة اآللة عمى هطبكعة,  كالعةرفيف العمهةء هف لعدد الهختةرة

. 
 الكةؼ سقةؼ بف عمي لمسيد,  قرنةن ( ُْ) عبر حفرهكت -َُُ

 اليةشهي , شبكة حفرهكت عبر النت .
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 ِىػ( , طُُِّ, لئلهةـ عبداهلل بف عمكم الحداد )ت : ـ كى الحً  -َُِ
 ـ( , دار الحةكم .ُٖٗٗ-ىػُُْٖ, )

ليةء حمية -َُّ  بف أحهد نعيـ أبك لمعبلهة,  األصفيةء كطبقةت األكَّ
,  العربي الكتةب دار( , قَُْٓ, ) ْط( , ُّٕ/ّ, ) األصبيةني اهلل عبد

 . لبنةف,  بيركت
 اإلهةـ قدـك كقبؿ هنذ بحفرهكت كالهذىبية الثقةفية الحيةة -َُْ

ًبٍمفًقٍيو , )ت  حسف بف عبداهلل لمعبلهة كتب هجهكعة فهف,  الهيةجر
,   كالنشر لمدراسةت تريـ ,( ـََِٗ - ىػَُّْ, ) ُط, ىػ( ََُْ:

 اليهف . , حفرهكت
,  لميجرة الثةهفك  السةبع القرف في حفرهكت في العمهية الحيةة -َُٓ
,  ـََُِاإلسبلهية الثقةفة عةصهة تريـ إصدارات,  عبدالنكر هحهَّد لمدكتكر

 . اليهنية الجهيكرية,  ُط
الكةؼ , )ت :  عمكم بف عهر لمعبلهة الزكاية , في الخبةية  -َُٔ
 ـ( .ََُِ -ىػُِِْىػ( , ط : دار الحةكم , )ُُِْ
 الفركرم عمى الهعيف الهرشد شرح الهعيف كالهكرد الثهيف الدر -َُٕ
 اهلل عبد:  تحقيؽ,  الهةلكي هيةرة أحهد بف هحهَّد:  لمعبلهة,  الد يف عمـك هف

( , ـََِٖ - ىػِْٗ) هصر,  القةىرة الحديث دار: النةشر,  الهنشةكم
 بةلرااب الهعركؼ هحهَّد بف الحسيف القةسـ أبي لمعبلهة,  الرااب كهفردات

,  الهعرفة دار,  كيبلني سيد هحهَّد:  تحقيؽ( , ىػَِٓ:  ت) األصفيةني
 . لبنةف,  بيركت
 أحهد لمعبلهة,  أفريقية شرؽ في كاإلسبلـ العرب عف دراسةت -َُٖ
, جدة , الههمكة ( ـََِٕ -ُِْٖ, ) الهنيةج دار ط,  الحدَّاد هشيكر

 العربية السعكدية .
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,  كالشيعة الخكارج الهسمهيف تةري  في الفرؽ عف دراسة -َُٗ
 الهمؾ هركز( , ىػُٖٖٗ – َُْٖ, ) ِط,  جمي أحهد هحهَّد أحهد لمدكتكر
 . اإلسبلهية كالدراسةت لمبحكث فيصؿ
 أحهد بف عبداهلل لمعبلهة,  النبكية الهسمسبلت في البيية الدرر -َُُ
 . هخطكط,  ًبٍمفًقٍيو
:  ت) الشَّةطرم أحهد بف هحهَّد لمعبلهة,  التكحيد دركس -ُُُ
 . اليهنية الجهيكرية,  حفرهكت,  تريـ,  األصكؿ دار:  ط( ,  ىػُِِْ
كالتذكرة النةفعة , لئلهةـ شي  اإلسبلـ قطب  التةهة الدعكة -ُُِ

 ْالدعكة كاإلرشةد , الحبيب عبداهلل بف عمكم الحدَّاد الحفرهي الشةفعي , ط
 ـ( , دار الحةكم لمطبةعة كالنشر كالتكزيع .َََِ-ىػُُِْ, )

 النةشر,  امكش أحهد أحهد لمشي ,  السَّبلـ عمييـ الرُّسؿ دعكة -ُُّ
 ( .ـََِِ-ىػُِّْ, ) ُط,  الرسةلة هؤسسة: 

 هحهَّد:  لمعبلهة, الكتةب  آيةت عف االفطراب إييةـ دفع -ُُْ
( ىػُّّٗ:  ت)  الشنقيطي الجكني القةدر عبد بف الهختةر هحهَّد بف األهيف

 , القةىرة,  تيهية ابف هكتبة:  النةشر( , ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ, ) ُط, 
 . هصر

معبلهة الهؤرخ , ل الدكر الكةفي الهسهى تةري  الثركة الكةفي ة كرجةلية -ُُٓ
,  ُط,  : عمي بف أنيس الكةؼ عنةية السيد,  األستةذ هحهد بف ىةشـ

 , تريـ , حفرهكت , اليهف . تريـ لمدراسةت كالنشرـ( , ََِٗ -ىػ َُّْ)
,  ُط,  الصبلبي هحهَّد عمي لمدكتكر,  الفةطهية الدكلة -ُُٔ

 . هصر,  القةىرة,  كالتكزيع لمنشر اقرأ هؤسسة( , ـََِٔ-ىػُِْٕ)
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 دار,  عرب صةدر لهحهَّد,  األبةفي الفكر في الدكلة -ُُٕ
 لمدكتكر,  العربي التراث في كالفكر األدب قفةية هف الهعرفة ليب,  الشركؽ

 . الثقةفي الكتةب دار:  ط,   رحهة أبك صةلح خميؿ: 
,  كالنشر لمطبةعة بيركت دار:  ط,  العتةىية ديكاف أبي -ُُٖ

 , بيركت , لبنةف .( ـُٖٔٗ-قَُْٔ)
 كالسر الهكنكف الجكىر : الهسهى الحبشي اإلهةـ ديكاف -ُُٗ

ؿ القسـ,  الهصكف  عمي الد يف نكر الهجدد اإلهةـ أنفةس هف( , الحكهي) األكَّ
الحفرهي  الحسيني بةعمكم الحبشي حسيف بف هحهَّد الهكرهة هكة هفتي ابف

 عمي الهنصب الحبيب الحبشي اإلهةـ خميفة بعنةية طبع,  ىػ(ُّّّ)ت : 
 سياكف,  الهنيج عهةرة دار , ْط,  الحبشي عمي بف هحهَّد بف عبدالقةدر بف
 . اليهف,  حفرهكت, 

 العقكؿ لذكم الهنظكـ الدر) الهسهى الحدَّاد اإلهةـ ديكاف -َُِ
 دار , ِط( , ىػُُِّت : ) الحدَّاد عمكم بف عبداهلل لمعبلهة( , كالفيـك
 . الحةكم
,  كيسةف بف سكيد بف القةسـ بف إسهةعيؿ ديكاف الشةعر -ُُِ

 . لبنةف,  بيركت دار,  العتةىية بأبي الهشيكر
ـ اهلل كجيو )ت :  -ُِِ ىػ( , َْديكاف سيدنة عمي بف أبي طةلب كرَّ
,  بيركت,  العمهية الكتب دار,  زرزكر نعيـ األستةذ كشرحو كفبطو جهعو
 لبنةف .
 أحهد بف عبداهلل لمشي ,  الحدَّاد اإلهةـ راتب شرح الهعةد ذخيرة -ُِّ

 . هخطكط,  بةسكداف
 ارااب في ةرالنظَّ  تحفة) :  الهسهةة بطكطة ابف رحمة -ُِْ

 إبراىيـ بف هحهَّد بف اهلل عبد بف هحهَّد لمرحةلة( , األسفةر كعجةاب األهصةر
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 دار:  النةشر( , ىػٕٕٗ:  ت) بطكطة ابف , اهلل عبد أبك , الطنجي المكاتي
 . العربي الشرؽ
 لمشريؼ,  حفرهكت إلى الهيرب هف الفةسي عةبد ابف رحمة -ُِٓ
 , حقؽ ىػ(َُْٖ)ت :  الهيربي الفةسي الحسني هحهَّد بف عةبد بف يكسؼ
,  الحبشي هحهَّد بف كعبداهلل السةهرااي إبراىيـ عميية كعمَّؽ لية كقدَّـ نصية

 . لبنةف , بيركت,  اإلسبلهي اليرب دار( , ـُّٗٗ) ُط
لمعبلهة ,  العمكية السَّةدة هكاطف إلى القكية األشكاؽ رحمة -ُِٔ

هة : عبداهلل بف  الشي  عبداهلل بف هحهَّد بف سةلـ بةكثير الكندم , تعميؽ العبلَّ
 ق( .َُْٓهحهَّد بف حةهد السقةؼ )ت : 

الهختـك بحث في السيرة النبكية عمى صةحبية أففؿ  الرحيؽ -ُِٕ
 ُ ط( , ىػُِْٕ:  ت) الهبةركفكرم الرحهف صفي لمعبلهة,  الصَّبلة كالسَّبلـ

 . لبنةف,  بيركت,   اليبلؿ دار: النةشر, 
 الهمؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبد القشيرية , لئلهةـ الرسةلة -ُِٖ

هحهكد  الحميـ عبد الدكتكر اإلهةـ: , تحقيؽ  (ىػْٓٔ: ت ) القشيرم
 , هصر .القةىرة  الهعةرؼ , دار: الشريؼ , النةشر بف هحهكد كالدكتكر
 عبد بف ىكازف بف الكريـ عبد:  لمعبلهة,  القشيرية الرسةلة -ُِٗ
 , هحهكد الحميـ عبد الدكتكر اإلهةـ:  تحقيؽ( , ىػْٓٔ:  ت) القشيرم الهمؾ

 , هصر . القةىرة , الهعةرؼ دار: النةشر,  الشريؼ بف هحهكد كالدكتكر
 في الهؤهنيف هف لمراابيف كالهؤازرة كالهظةىرة الهعةكنة رسةلة -َُّ
( , ىػُُِّت : )الحدَّاد  عمكم بف عبداهلل لمعبلهة,  اآلخرة طريؽ سمكؾ

 الحةكم . , دار (ـُْٗٗ - ىػُُْْ),  ِط
 عمي الحسف أبي لمعبلهة,  األبكاب ببةب الثير أىؿ إلى رسةلة -ُُّ
 أبي بف هكسى بف اهلل عبد بف إسهةعيؿ بف سةلـ بف إسحةؽ بف إسهةعيؿ بف
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 هحهَّد شةكر اهلل عبد:  تحقيؽ( , ىػِّْ:  ت) األشعرم هكسى أبي بف بردة
, ( ىػُُّْ) , اإلسبلهية بةلجةهعة العمهي البحث عهةدة: النةشر,  الجنيدم
 . السعكدية العربية الههمكة , الهنكرة الهدينة
 العيدركس هحهَّد زيف. د التصكؼ , تحقيؽ : في بديعة رسةلة -ُِّ

 , اليهف . (ـَُِْ - ىػُُْٓ, ) العيدركس , دار ُط  ,
 هحهَّد أحهد لمعبلهة,  بةففؿ لفظ في األصؿ بيةف رسةلة -ُّّ

 . , هخطكطة (ىػُُِٖ بعد ت),  األزىرم الهرزكقي
 تنزؿ في األسرار هفتةح الهسهةة القصيدة شرح األستةر رفع -ُّْ
,  ِ( , طُُِٔلمحبيب عبدالرحهف بف عبداهلل ًبٍمفًقٍيو )ت : ,  األنَّكار

 , حفرهكت , تريـ,  كاألبحةث لمدراسةت النكر هركز( , ـََُِ-ىػُُّْ)
 . اليهف

الركح في الكبلـ عمى أركاح األهكات كاألحيةء بةلدالاؿ هف الكتةب  -ُّٓ
كالسُّنَّة , لمعبلهة هحهَّد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شهس الد يف ابف قيـ 

 ىػ( , النةشر : دار الكتب العمهية , بيركت , لبنةف .ُٕٓالجكزية )ت : 
 بف هحهَّد لمعبلهة,  األبرار ربيع هف الهنتخب األخيةر ركض -ُّٔ
:  ت) قةسـ الخطيب ابف الد يف هحيي الحنفي األهةسي يعقكب بف قةسـ
 سكرية .,  حمب , العربي القمـ دار(  ,  ىػُِّْ, ) ُط(  , ىػَْٗ
 عمي بف أحهد لمعبلهة,  هدىر قصيدة شرح الهزىر الركض -ُّٕ
 . هخطكط,  الجنيد
 بف يكسؼ لمعبلهة,  كالسُّنَّة الكتةب أذكةر في الجنَّة ريةض -ُّٖ

, ( ـَُٗٗ), ,  العربي الفكر دار:  , ط( ىػَُّٓ ت) النبيةني إسهةعيؿ
 . , اإلهةرات العربية الهتحدة , الشةرقة الحيةة هكتبة كدار,  بيركت , لبنةف
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 بف هحهَّد بف أحهد:  الكبةار , لمعبلهة اقتراؼ عف الزكاجر -ُّٗ
,  ُط( , ىػْٕٗ:  ت) , األنَّصةرم السعدم الييتهي حجر بف عمي
 . الفكر دار( , ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ)

ٌداـ , العقيدة الحفةرهة , حهةةي  بةعمكم آؿ السَّةدة -َُْ  الكتةب كخي
بةذيب , هقةؿ عمى  أبكبكر هحهَّد. د اإلسبلـ , بقمـ دعكة كالسُّنَّة , كفرسىةفي 

 الشبكة العنكبكتية .
 كأحكاليـ الشريفة أقكاليـ فيض هف كايض بةعمكم آؿ السَّةدة -ُُْ
ـ( , دار نكر الصبةح َُِْ),  ُ, ط القفهةني يةسر هحهَّد بقمـ,  الهنيفة
 . , سكرية
 هف لو كينقفي بةإلنسةف يهرُّ  بهة كاالعتبةر االد كةر سبيؿ -ُِْ

األعهةؿ , لئلهةـ شي  اإلسبلـ كقطب الدعكة كاإلرشةد عبداهلل بف عمكم 
ـ( , دار الحةكم لمنشر ُٖٗٗ -ىػػُُْٖ, ) ِىػػ( , طُُِّالحدَّاد )ت : 

 كالتكزيع , بيركت , لبنةف .
,  ًبٍمفًقٍيو بكر أبي بف حداد , لمبةحث الهيةجر تةري  هف سطكر -ُّْ

ط : هكتبة تريـ الحديثة لمطبةعة كالنشر كالػتكزيع , تريػـ , حػفرهكت , 
 اليهػف .
( أبكطكيرؽ)الهكنى الكثيرم جعفر بف عبداهلل بف بدر السمطةف -ُْْ
 تريـ,  (ـََِٔ-ىػُِْٕ) , ُط,  العةهرم صةلح عبدالحكيـ لؤلستةذ, 

 , اليهف . كالنشر لمدراسةت
لمعبلهة بيةء الد يف أبي  , السمكؾ في طبقةت العمهةء كالهمكؾ -ُْٓ

:  ىػ( , تحقيؽِّٕ)ت عبداهلل هحهَّد بف يكسؼ بف يعقكب الجندم اليهني
ـ( , هكتبة ُٓٗٗ),  ِككع الحكالي , طهحهَّد بف عمي بف الحسيف األ

 . يهفاإلرشةد , ال
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 هحهَّد اهلل عبد أبك هةجو ابف: اإلهةـ ابف هةجو , لئلهةـ  سنف -ُْٔ
: البةقي , النةشر  عبد فؤاد هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػِّٕ: ت ) القزكيني يزيد بف
 الحمبي , هصر . البةبي عيسى فيصؿ , العربية الكتب إحيةء دار

 األشعث بف سميهةف داككد أبي داككد , لئلهةـ أبياإلهةـ  سنف -ُْٕ
,  (ىػِٕٓ: ت ) الس ًجٍستةني األزدم عهرك بف شداد بف بشير بف إسحةؽ بف

 العصرية , الهكتبة: الحهيد , النةشر  عبد الد يف هحيي الشي  هحهَّد: تحقيؽ 
 بيركت , لبنةف . , صيدا
 بف سىٍكرة بف ىعيس بف هحهَّد: الت رهذم , لئلهةـ  سنف اإلهةـ -ُْٖ
 :كتعميؽ  , تحقيؽ (ىػِٕٗ: ت ) عيسى أبك الت رهذم الفحةؾ بف هكسى
براىيـ (ّ جػ) البةقي عبد فؤاد , كهحهَّد (ِ ,ُ جػ) شةكر هحهَّد أحهد  , كا 
 - ىػ ُّٓٗ, ) ِ, ط (ٓ ,ْ جػ) الشريؼ األزىر في الهدرس عكض عطكة
هصر  الحمبي , البةبي هصطفى كهطبعة هكتبة شركة: ـ( , النةشر  ُٕٓٗ

. 
 بف شعيب بف أحهد الرحهف عبد أبي: الكبرل , لئلهةـ  السنف -ُْٗ
 الهنعـ عبد الشي  حسف: , تحقيؽ  (ىػَّّ: ت ) الخراسةني النسةاي عمي

بيركت ,  , الرسةلة هؤسسة: ـ( , النةشر ََُِ-ىػُُِْ, ) ُشمبي , ط
 لبنةف .
 هكسى بف عمي بف الحسيف بف الكبرل , لئلهةـ أحهد السنف -َُٓ

ٍكًجردم ٍسرى  هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػْٖٓ: ت ) البييقي بكر أبك الخراسةني , الخي
العمهية  الكتب دار: ـ( , النةشر ََِّ-ىػُِْْ, ) ّعطة , ط القةدر عبد
 لبنةف . , بيركت ,
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سير أعبلـ النببلء لئلهةـ أبي عبداهلل هحهَّد بف عثهةف بف  -ُُٓ
تحقيؽ هجهكعة هف الهحققيف بإشراؼ الشي  شعيب  ,قةيهز الذىبي 
 ـ( , هؤسسة الرسةلة .ُٖٓٗ-ىػَُْٓ, ) ّاألرنةؤكط , ط

 أيكب بف ىشةـ بف الهمؾ عبد لمعبلهة,  ىشةـ ابف سيرة -ُِٓ
:  تحقيؽ( , ىػُِّ:  ت) الد يف جهةؿ هحهَّد أبك , الهعةفرم الحهيرم
براىيـ السقة هصطفى  - ىػُّٕٓ),  ِط, ,  الشمبي الحفيظ كعبد األبيةرم كا 
 كأكالده الحمبي البةبي هصطفى كهطبعة هكتبة شركة:  , النةشر (ـ ُٓٓٗ
 .  بهصر
,  السقةؼ حسيف بف عبداهلل بف عمكم لمحبيب الذاتية السيرة -ُّٓ
 .خةصة طبعة, ( ىػُِْٕ, ) ُط,  السقةؼ هحسف بف عمي السيد جهعية
 هحةفرة هكفكع ؛ الحسينييف عمكم بني هف السمؼ سيرة -ُْٓ
هة األستةذ ألقةىة ,  ّط,  ىػ(ُِِْ)ت :  الشَّةطرم أحهد بف هحهَّد العبلَّ

 بيركت , لبنةف .,  الحةكم دار , (ََُِ- ىػُِِْ)
 بف عمكم لمعبلهة,  هخةليفية حفرهكت تةري  في الشةهؿ -ُٓٓ
 ُط,  سنيةفكرا,  برس أحهد هطبعة( , ىػُِّٖ ت) الحدَّاد طةىر

 .  (ىػُّٗٗ)
 بف عبدالحي لمعبلهة,  ذىب هف أخبةر في الذىب شذرات -ُٔٓ
 القةدر عبد:  تحقيؽ( , ىػَُٖٗت) الحنبمي العكرم هحهَّد بف أحهد

,  دهشؽ( , ىػَُْٔ, ) كثير ابف دار ط,   األرنةؤكط هحهكد , األرنةؤكط
 . سكرية
 تعميؽ,  أحهد بف الجبةر عبد لمقةفي , الخهسة األصكؿ شرح -ُٕٓ
 النةشر,  عثهةف عبدالكريـ:  تحقيؽ,  ىةشـ أبي بف الحسيف بف هحهَّد اإلهةـ

 . كىبة هكتبة: 
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 حكاشي كعميو,  الدرديرأحهد  لمعبلهة,  البيية الخريدة شرح -ُٖٓ
هة  . الهميجية العةهرة الطبعة( , قُّّٔ, ) ُط,  السبةعي هحهَّد العبلَّ
 هصطفى لمشي ,  لمدردير الكحيدية العقيدة عمى العقبةكم شرح -ُٗٓ
 . كالتكحيد العقيدة في هتكف ثهةنية فهف العقبةكم أحهد بف

, نظـ سي دنة الحبيب القطب عبداهلل بف عمكم  العينية شرح -َُٔ
,  ىػ(ُُْْ)ت :  الحبشي زيف بف أحهد ىػ( , لئلهةـُُِّالحدَّاد , )ت : 

 طبع كرجةم الهحدكدة , سنيةفكرا .
 الهجهكعة فهف,  الهفيدة الكجيزة الفريدة الهنظكهة شرح -ُُٔ
 الكةهمة األعهةؿ هجهكع,  ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف لمعبلهة الكةهمة
هة اإلهةـ كرسةاؿ كفتةكل لهؤلفةت  ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف الحبيب العبلَّ
,  تريـ,  التراث دار( , ـَُِٓ-ىػُّْٔ, ) ُط, ىػ( ُُِٔ)ت : 

 . اليهف,  حفرهكت
, لمدكتكر  ىػ(ْٔٔشرح عقيدة اإلهةـ ابف الحةجب الهةلكي )ت :  -ُِٔ

 سعيد عبدالمطيؼ فكدة , هف دكف ذكر طبع أك تةري  الطبع .
 بف يكسؼ بف اهلل عبد الد يف جهةؿ لئلهةـ,  الصدل كبؿ قطر شرح -ُّٔ

 تحقيؽ( , ىػُٕٔ:  ت) ىشةـ بةبف الهشيكر يكسؼ ابف اهلل عبد بف أحهد
 . هصر,  القةىرة,  ُُط,  الحهيد عبد الد يف هحيى هحهَّد الشي 
 هكسى بف عمي بف الحسيف بف أحهد لئلهةـ,  اإليهةف شعب -ُْٔ

ٍكًجردم ٍسرى  كراجع حققو( , ىػْٖٓ:  ت) البييقي بكر أبك , الخراسةني الخي
 عمى أشرؼ,  حةهد الحهيد عبد العمي عبد الدكتكر:  أحةديثو كخرج نصكصو
 السمفية الدار صةحب , الندكم أحهد هختةر:  أحةديثو كتخريج تحقيقو
 لمنشر الرشد هكتبة( ,  ـََِّ- ىػُِّْ, ) ُط,  اليند – ببكهبةم
 . بةليند ببكهبةم السمفية الدار هع بةلتعةكف بةلريةض كالتكزيع
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 الهسهةة بةلحةشية هذيبلن ,   الهصطفى حقكؽ بتعريؼ الشفة -ُٓٔ
 بف عيةض القةفي الففؿ أبي لئلهةـ,  الشفةء ألفةظ عف الخفةء هزيؿ
 هحهَّد بف هحهَّد بف أحهد لئلهةـ الحةشية( , ىػْْٓ: ت) اليحصبي هكسى
 لمطبةعة الفكر دار( , ـُٖٖٗ-ىػَُْٗ) ط , (ىػّٕٖ:  ت) الشهني
 . كالتكزيع كالنشر
رة في نسب أىؿ البيت هف بني عمكم فركع فةطهة يشهس الظي -ُٔٔ

الزىراء كأنير الهؤهنيف عمي رفي اهلل عنو , لمحبيب عبدالرحهف بف هحهَّد 
ىػ( , حققو كعمَّؽ عميو تعميقةت فةفية َُِّبف حسيف الهشيكر , )ت : 

( , ُْٖٗ –ق َُْْ, ) ُالسيد الهحقؽ النسَّةبة هحهَّد فيةء شيةب , ط
 شر كالتكزيع , جدة , الههمكة العربية السعكدية .عةلـ الهعرفة لمن

 ربيع لمشي ,  اإلسبلـ هيزاف في عشرية االثني اإلهةهية الشيعة -ُٕٔ
,  القةىرة,  تيهية ابف هكتبة النةشر( , ىػُُْْ, )ِط,  الهسعكدم هحهَّد بف

 . السعكدية العربية الههمكة,  جدة,  العمـ هكتبة,  هصر
,  ُط,  طعيهة صةبر لمدكتكر,  كهذىبةن  هعتقدان  الشيعة -ُٖٔ

 . لبنةف,  بيركت, ,  الثقةفية الهكتبة , تكزيع( ـُٖٖٗ -ىػَُْٖ)
,  ُط,  السرجةني رااب لمدكتكر,  فبلؿ أـ نفةؿ الشيعة -ُٗٔ
 . هصر,  كالتكزيع لمنشر أقبلـ
,  ظيير إليي إحسةف لؤلستةذ,  كتةري  فرؽ كالتشيع الشيعة -َُٕ
 ىػَُْْ, ) ُط,  بةكستةف الىكر الحديث ترجهةف هجمة تحرير رايس
 ( .ـُْٖٗ
 بف عبداهلل لمعبلهة,  الهيةجر اإلهةـ حيةة عف الديةجر صبح -ُُٕ
 , هخطكط . ىػ(ََُْ)ت : ,  ًبٍمفًقٍيو حسف
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لمعبلهة عبداهلل بف ,   حفرهكت تةري  هف هجيكلة صفحةت -ُِٕ
ىػ( , كعميية تعميقةت العبلهة عمكم بف طةىر ََُْحسف بمفقيو )ت : 

ق( , تحقيؽ كتقديـ السيد هصطفى بف عبدالرحهف ُِّٖالحداد )ت : 
 العطةس , ط تريـ لمدراسةت كالنشر , تريـ , حفرهكت , اليهف .

 بةكزير عكض سعيد لمهؤرخ,  الحفرهي التةري  هف صفحةت -ُّٕ
,  عدف( , ـَُِِ - ىػُّّْ) , ّط,  كالنشر لمدراسةت الكفةؽ دار, 

 اليهنية . الجهيكرية
 اهلل فيض بف لحسيف اليهف , في الفةطهية كالحركة الصميحيكف -ُْٕ

 دار , ط :  الجيني هحهكد سميهةف حسيف الدكتكر هع , بةالشتراؾ اليهداني
 . سكرية,  دهشؽ,  كالنشر لمطبةعة الهختةر

طةافة النصيرية تةريخية كعقةادىة , لمدكتكر سميهةف الحمبي , ط الدار  -ُٕٓ
 ـ( , الككيت .ُْٖٗ –ق َُْْ) , ِالسمفية , ط

 بف الكىةب عبد الد يف تةج: الكبرل , لمعبلهة  الشةفعية طبقةت -ُٕٔ
. كد الطنةحي هحهَّد هحهكد. د: , تحقيؽ  (ىػُٕٕ: ت ) السبكي الد يف تقي
 كالنشر لمطبةعة ىجر: ىػ( , النةشر ُُّْ, ) ِالحمك , ط هحهَّد الفتةح عبد

 كالتكزيع .
الطراز الهعمـ كالسر الهميـ الهسهَّى بةلسمسة القدكسية الهتصمة  -ُٕٕ

بةلخرقة العيدركسية الهتعمقة بكبةر أاهة الصكفية الهتصمة بسيد البرية 
الهعركؼ بةلسمسمة العيدركسية , لمعبلهة شي  بف عبداهلل بف شي  بف عبداهلل 

 , هخطكط . ىػ(َُُْ)ت : بف شي  بف عبداهلل العيدركس 
 هنير لؤلستةذ( , كاالهتداد النشأة) الحفرهية العمكية الطريقة -ُٖٕ
 كالطبةعة لمنشر الحديثة تريـ هكتبة ,( ـَُِْ - ىػُّْٓ),  ُط,  بةزىير

 . اليهف,  حفرهكت,  تريـ, 
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, لئلهةـ شهس الد يف أبي عبداهلل  العبر في خبر هف ابر -ُٕٗ
: أبك  تحقيؽىػ( , ْٖٕ)ت,  هحهَّد بف أحهد بف عثهةف بف قةيهةز الذىبي

,  ىةجر هحهَّد السعيد بسيكني زامكؿ , ط : دار الكتب العمهية , بيركت
 لبنةف .
,  ٓط,  العكايشة حسيف لمشي ,  كنعيهو القبر عذاب -َُٖ

 . األردف,  عهَّةف,  اإلسبلهية الهكتبة( , ـُّٖٗ-ىػَُْٔ)
 أبي الد يف شهس لئلهةـ,  الهكت كعظة كنعيهو القبر عذاب -ُُٖ
:  ت) القرطبي األنَّصةرم فرح بف بكر أبي بف أحهد بف هحهَّد عبداهلل
 نشر . دكر أك تحقيؽ ذكر دكف هف( , ىػُٕٔ
 شةه أنكر هحهَّد:  لمعبلهة,  الت رهذم سنف شرح الشذم العرؼ -ُِٖ
 هحهكد الشي :  تصحيح( , ىػُّّٓ:  ت) اليندم الكشهيرم شةه هعظـ بف

,   العربي التراث دار:  النةشر( ,  ـََِْ - ىػ ُِْٓ, ) ُط,  شةكر
 . لبنةف , بيركت
 عبداهلل بف شي  لمعبلهة النبكم كالسر الهصطفكم , العقد -ُّٖ

 .ىػ( , هخطكط َٗٗ)ت : العيدركس
عقد اليكاقيت الجكىرية كسهط العيف الذىبية في طريؽ السَّةدة  -ُْٖ

 ىػ( , الهطبعة الشرفية , القةىرة , هصر .ُُّٕالعمكية  , ط )
هةـ العةرؼ بةهلل الحبيب أحهد بف بهنةقب اإل األلهةس عقكد -ُٖٓ

الحدَّاد , )ت :  طةىر بف عبداهلل بف الهؤرخ عمكم حسف العطةس , لمعبلهة
ـ( , هطبعة الهدني , شةرع العبَّةسية ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ, ) ِىػ( , طُِّٖ

 , هصر .
 بف عمي لمعبلهة,  الرسكلية الدكلة تةري  في المؤلؤية العقكد -ُٖٔ
 الحسف أبك الزبيدم ,  الخزرجي كىةس ابف الحسف بف بكر أبي بف الحسف
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 هحهَّد:  كتنقيحو بتصحيحو الجزء األكَّؿ عني( , ىػُِٖ: ت ) الد يف هكفؽ
,  ُط,  الحكالي األككع عمي بف هحهَّد:  تحقيؽ كالجزء الثَّةني,  بسيكني

 , صنعةء اليهني, كالبحكث الدراسةت هركز:  النةشر( , ـُّٖٗ- ىػَُّْ)
 . لبنةف , بيركت , اآلداب داراليهف , 
 حبنكة حسف عبدالرحهف لمعبلهة,  كأسسية اإلسبلهية العقيدة -ُٕٖ

,  سكرية,  دهشؽ,  القمـ دار( , ـُٕٗٗ -ىػُّٗٗ, ) ِط,  الهيداني
 . لبنةف,  بيركت
هة -ُٖٖ ,  كدعكتو حيةتو هف صفحةت ؛ الحدَّاد هشيكر أحهد العبلَّ
 . األردف,  الفتح دار:  ط,  الحدَّاد هشيكر أحهد السيد البنو
 إبراىيـ الد يف برىةف لمعبلهة,  التكحيد جكىرة شرح الهريد عهدة -ُٖٗ
,  الخبليمة حهدأ بيةء إدريس يكسؼ هحهَّد تحقيؽ( , ىػَُُْ:  ت) المقةني

 . األردف,  عهَّةف,  كالتكزيع لمنشر الهبيف النكر دار( , ـَُِٔ, ) ُط
-ىػِْٕالعبَّةسية )العكاهؿ السيةسية كأثرىة في فعؼ الخبلفة  -َُٗ
بحث هتطمب لنيؿ درجة الهةجستير , لمطةلب : هسةعد بف هسةعد  , ىػ(ّّْ

جةهعة أـ القرل , الههمكة العربية  ـ( ,ََِٖ-ىػُِْٗ) هحهَّد الصكفي ,
 السعكدية .

:  ت) الفراىيدم أحهد بف الخميؿ الرحهف عبد أبي لمعبلهة,  العيف  -ُُٗ
 .كد الهخزكهي هيدم .د:  تحقيؽ,  اليبلؿ كهكتبة دار:  ط( , ىػَُٕ
 . السةهرااي إبراىيـ

العيف كاألثر في عقةاد أىؿ األثر , لمعبلهة : عبد البةقي بف عبد  -ُِٗ
ة  البةقي بف عبد القةدر البعمي األزىرم الدهشقٌي , تقٌي الديف , ابف فىًقيو فيصَّ

ىػ َُْٕ, ) ُق( , تحقيؽ : عصةـ ركاس قمعجي , طَُُٕ)ت : 
 لهأهكف لمتراث , دهشؽ , سكرية .ـ( , دار إُٖٗ
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 ذكر في,  البيي البديع الجهةؿ كدرر الفكم البيةء ارر -ُّٗ
 هف,  األسيةد الهبرزيف كالفقيةء,  النقةد العةرفيف كالعمهةء,  األهجةد األاهة
 عبيداهلل الشي  بني عمكم الشي  كبني جديد الشي  كبني بصرم الشي  بني
خرد  عمي بف هحهَّد لمعبلهة,  الحسينييف األشراؼ عيسى بف أحهد الشي  بف

 . (ـََِٕ- ىػُِْٕ, ) نشر دكر ذكر دكف هف,  ىػ(َٔٗ)ت :
 بف عمي بف أحهد لمعبلهة,  البخةرم صحيح شرح البةرم فتح -ُْٗ
 فؤاد هحهَّد:  كأحةديثو كأبكابو كتبو رقَّـ , الشةفعي العسقبلني الففؿ أبك حجر
 الد يف هحب:  طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو قةـ,  البةقي عبد

هة تعميقةت عميو,  الخطيب :  النةشر,  بةز بف اهلل عبد بف العزيز عبد:  العبلَّ
 . , لبنةف بيركت( , ـُّٕٗ, ) الهعرفة دار

 أبك الد يف شهس الحديث , لمعبلهة ألفية بشرح الهييث فتح -ُٓٗ
 هحهَّد بف عثهةف بف بكر أبي بف هحهَّد بف الرحهف عبد بف هحهَّد الخير

-ىػُِْْ, ) ُعمي , ط حسيف عمي: , تحقيؽ  (ىػَِٗ: ت ) السخةكم
 هصر . , السُّنَّة هكتبة: ( , النةشر ََِّ
 كاإلحسةف كاإليهةف اإلسبلـ دكاار شرح في اإلخكاف بصةار فتح -ُٔٗ
 فهف( , ىػُُِٔت : ) بةعمكم ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف لمعبلهة, 

 األعهةؿ هجهكع,  ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف لمعبلهة الكةهمة الهجهكعة
هة اإلهةـ كرسةاؿ كفتةكل لهؤلفةت الكةهمة  عبداهلل بف عبدالرحهف الحبيب العبلَّ
,  حفرهكت,  تريـ,  التراث دار( , ـَُِٓ-ىػُّْٔ, ) ُط,  ًبٍمفًقٍيو
 . اليهف
 بف كسعد النكبختي هكسى بف الحسف لمشيخيف,  الشيعة فرؽ -ُٕٗ
( , ـُِٗٗ-ىػُُِْ, ) ُط,  الحنفي عبدالهنعـ. د حققو,  القهي عبداهلل
 . كالتكزيع كالنشر لمطبةعة الرشد دار
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 القةىر عبد:  لمعبلهة,  النةجية الفرقة كبيةف الفرىؽ بيف الفٍرؽ -ُٖٗ
 هنصكر أبك , األسفراييني التهيهي البيدادم اهلل عبد بف هحهَّد بف طةىر بف
,  بيركت,  ـ(ُٕٕٗ, ) ِ ط,   الجديدة اآلفةؽ دار:  ط(  ىػِْٗ ت :)

 . لبنةف
 لمعبلهة, الراشدة  الخبلفة لتةري  هكجز هع النبكية السيرة فقو -ُٗٗ
,  الفكر دار: النةشر( , ىػُِْٔ) ,  ِٓط,   البكطي رىهفةف سىعيد هحهَّد
 . دهشؽ
 عكض سعيد لمهؤرخ,  الحفرهي التةري  في كالثقةفة الفكر -ََِ
 . اليهف , حفرهكت , تريـ,  ِط,  الحديثة تريـ هكتبة,  بةكزير
 الى ينتسب هف نسبة ففةاؿ هف نبذة ذكر في السنية الفكااد -َُِ
 زيد السيد:  بو اعتنىلمحبيب أحهد بف حسف الحداد ,  , النبكية السمسمة

 تريـ( , ـََِٖ/ ىػُِْٗ, ) الحدَّاد اإلهةـ هقةـ ط , يحيى ابف عبدالرحهف
 . اليهف , حفرهكت ,

, بحث هنشكر عمى  كثير ابف اإلهةـ تفسير هف هنتقةة فكااد -َِِ
 . العنكبكتية الشبكة عمى الزقيؿ عبداهلل الشي  هكقع
 اهلل سعد رزؽ مدكتكر, ل أفريقية شرؽ إلى الحفةـر ىجرات في -َِّ
 كنشر أفريقية شرؽ في الحفةـر الهيةجركف)الهسهى :  بحثو في الجةبرم
 . (أنهكذجةن  التسةهح ثقةفة
 .هخطكط  ,  البةر عهر الحبيب هنظكهة شرح األسرار فيض -َِْ
 التربية في العطةس عبدالرحهف بف عهر اإلهةـ هنيج في قراءة -َِٓ
,  كالبحكث لمدراسةت عمكم ابف , هركز( ـََِٗ) , ُط, ,  كالدعكة كالتعميـ

 . الهكبل,  حفرهكت
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 عبيد بف هحهَّد بف اهلل عبد بكر أبي الحكااج , لئلهةـ قفةء -َِٔ
: ت ) الدنية أبي بةبف الهعركؼ القرشي األهكم البيدادم قيس بف سفيةف بف

القةىرة ,  , القرآف هكتبة: إبراىيـ , النةشر  السيد هجدم: , تحقيؽ  (ىػُِٖ
 هصر .
 هحهَّد أبي لمعبلهة,  الدىر أعيةف كفيةت في النحر قبلدة -َِٕ
 الحفرهي الًيجراني , بةهخرهة عمي بف أحهد بف اهلل عبد بف الطيب
,  ُط,  زكارم كخةلد هكرم جهعة بك:  بو عيني( , ىػْٕٗت : ) الشةفعي

 . الههمكة العربية السعكدية,  جدة , الهنيةج دار( ,  ـ ََِٖ - ىػ ُِْٖ)
 ,  ُط,  أحهد خفيرم لمدكتكر,  اليهف في الزَّيديَّة قيةـ -َِٖ

 . حرب طمعت هيداف,  هدبكلي هكتبة, ( ـُٔٗٗ)
 , الهبرد يزيد بف هحهَّد:  لمعبلهة,  كاألدب المية في الكةهؿ -َِٗ
:  ّط,   إبراىيـ الففؿ أبك هحهَّد:  تحقيؽ( , ىػِٖٓ ت) العبةس أبك
 .  القةىرة,  العربي الفكر , دار( ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ)

)ت :  البكطي سعيد هحهَّد لمدكتكر,  الككنية اليقينيةت كبرل -َُِ
,  لبنةف,  , بيركت ( ـُٕٗٗ-قُُْٕ, ) الهعةصر الفكر دار,  ـ(َُِّ

 . , سكرية الفكر دار
األحهر كاألكسير األكبر في هعرفة أسرار السمكؾ إلى  الكبريت -ُُِ

ىػ( , تحقيؽ ٖٓٔهمؾ الهمكؾ , لئلهةـ عبداهلل بف أبي بكر العيدركس )ت : 
 د . هحهَّد سيد سمطةف , دار جكاهع الكمـ , القةىرة , هصر . 

 بف عمي الد يف نكر لئلهةـ,  البزار زكااد عف األستةر كشؼ -ُِِ
 الرحهف حبيب الشي : تحقيؽ  ,( ىػَٕٖ: ت ) الييثهي سميهةف بف بكر أبي

 , بيركت , الرسةلة هؤسسة ـ( , ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ, ) ُط,  األعظهي
 . لبنةف
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 رسكـ عف التمبيس كتهييز الحقيقة عمكـ عف الحؽ كشؼ -ُِّ
,  ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف لمعبلهة الكةهمة الهجهكعة فهف,  الطريقة

هة الحبيب  هجهكع األعهةؿ الكةهمة لهؤلفةت كفتةكل كرسةاؿ اإلهةـ العبلَّ
ـ( , دار التراث , َُِٓ-ىػُّْٔ, ) ُعبدالرحهف بف عبداهلل ًبٍمفًقٍيو , ط

 تريـ , حفرهكت , اليهف .
 بف هحهَّد بف أحهد لمعبلهة,  القرآف تفسير عف كالبيةف الكشؼ -ُِْ
 بف هحهَّد أبي اإلهةـ:  تحقيؽ( , ىػِْٕ:  ت) إسحةؽ أبك , الثعمبي إبراىيـ
 - ىػ ,ُِِْ, ) ُط,  السةعدم نظير األستةذ:  كتدقيؽ هراجعة,  عةشكر
 . لبنةف,  بيركت, العربي التراث إحيةء دار: , النةشر( ـ ََِِ
 بف هحهَّد لمعبلهة اآلجركهية , هتههة شرح الدرية الككاكب -ُِٓ
-ىػُّٔٓ, الهطبعة الحمبية , ) ىػ(ُِٖٗ )ت :األىدؿ  عبدالبةرم بف أحهد

 ـ( , القةىرة , هصر .ُّٖٗ
 كهفةخر هنةقب بعض جةهع المؤلؤية كاليكاقيت الدرية الككاكب -ُِٔ
 حسيف بف عيدركس لمعبلهة, العمكية  األاهة هشةىير ككصةية كهآثر

 حيدر( , ىػُِّٖ),  الفيفية : الهطبعة ط( , ىػُّْٔ:  ت) العيدركس
 . اليند, الدكف  أبةد

 هكـر بف هحهَّد الففؿ أبي الد يف جهةؿ لمعبلهة,  العرب لسةف -ُِٕ
,  ّط( ,  ىػُُٕ:  ت) األفريقى الركيفعي األنَّصةرم هنظكر ابف عمي بف
 . لبنةف,  بيركت,  صةدر دار:  النةشر( , ىػُُْْ)

 عمـ كتحصيؿ تعميـ في حفرهكت هدرسة هنيجية عف لهحة -ُِٖ
 , هطبكع عمى اآللة الكةتبة اير هنشكر . بةزىير سةلـ هنير لؤلستةذ,  العقيدة
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 عمي الحسف أبي لئلهةـ,  كالبدع الزيغ أىؿ عمى الرد في المهع -ُِٗ
 القنةكم أهيف هحهَّد كصححو فبطو( , ىػِّْ:  ت) األشعرم إسهةعيؿ بف
 . لبنةف,  بيركت( , ـَََِ - ىػُُِْ, ) ُط, 

 الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنَّكار لكاهع -َِِ
 بف هحهَّد العكف أبك الد يف شهس  , لمعبلهة الهرفية الفرقة عقد في الهفية
 الخةفقيف هؤسسة:  ط  ,( ىػُُٖٖ:  ت) الحنبمي السفةريني سةلـ بف أحهد

 . سكرية,  دهشؽ( , ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ, ) ِط,  كهكتبتية
:  ت) القطةف خميؿ بف هنةع لمعبلهة,  القرآف عمـك في هبةحث -ُِِ
 -ىػُُِْ, ) ِط,  التكزيع لمنشر الهعةرؼ هكتبة:  النةشر( , ىػَُِْ
 ( .ـَََِ
 يكسؼ بف هحهَّد عبداهلل أبي لمعبلهة,  الكبرل السنكسية هتف -ِِِ

 عثهةف بف هكسى بف إسهةعيؿ لمعبلهة,  الحةهدم حةشية كعميية,  السنكسي
,  الحمبي البةبي , ط : هصطفى( ـُّٔٗ - ىػُّْٓ, ) ُط  , الحةهدم
 . هصر
لمنسةاي ,  الصيرل الهعركؼ بةلسنف السنف هف الهجتبى -ِِّ
: ت ) النسةاي الخراسةني عمي بف شعيب بف أحهد عبدالرحهف أبي لئلهةـ
 - ىػَُْٔ, ) ِادة , ط أبك الفتةح الشي  عبد: , تحقيؽ  (ىػَّّ

 حمب , سكرية . , اإلسبلهية الهطبكعةت هكتب: ـ( , النةشر ُٖٔٗ
ؿ الهجمد,  العمكية الرابطة هجمة -ِِْ  السُّنَّة,  العةشر الجزء,  األكَّ
 . (ىػُّْٕ)األكلى ,  جهةد األكلى
 عمي الد يف نكر الحسف أبك لئلهةـ,  الفكااد كهنبع الزكااد هجهع -ِِٓ
 الد يف حسةـ:  تحقيؽ( , ىػَٕٖ:  ت) الييثهي سميهةف بف بكر أبي بف
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,  قةىرةػال( , ـ ُْٗٗ ىػ, ُُْْ) , القدسي ةػهكتب:  النةشر,  القدسي
 . صرػه

:  ت) العجةج بف رؤبة ديكاف عمى هشتهؿ كىك أشعةر هجهكع -ِِٔ
 بف كليـ كترتيبو بتصحيحو اعتنى,  إليو هنسكبة هفردات أبيةت كعمى( ىػُْٕ
 . الككيت,  كالتكزيع كالنشر لمطبةعة قتيبة ابف دار:  ط,  البركسي الكرد
 أحهد العبةس أبك الد يف تقي,  تيهية ابف اإلهةـ فتةكل هجهكع -ِِٕ
 بف الرحهف : عبد , تحقيؽ( ىػِٖٕت : ) الحراني تيهية بف الحميـ عبد بف

 , ريؼػالش الهصحؼ لطبةعة فيد الهمؾ هجهع:  النةشر,  قةسـ بف هحهَّد
 النشر ةـػػع,  عكديةػالس عربيةػال ةػكػالههم , كيةػالنب ةػدينػهػال
 ( .ـُٓٗٗ/ىػُُْٔ)

 عبدالقةدر هحهَّد لمهؤرخ, حفرهكت  تةري  في الهختصر -ِِٖ
 ترنت .اإلن عمى الثقةفية حفرهكت هكسكعة هشركع,  بةهطرؼ
يةؾ نعبد إيةؾ هنةزؿ بيف السةلكيف هدارج -ِِٗ  نستعيف , لمعبلهة كا 
: ت ) الجكزية قيـ ابف الد يف شهس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف هحهَّد
-ىػُُْٔ, ) ّ, ط البيدادم بةهلل الهعتصـ هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػُٕٓ

 بيركت , لبنةف . العربي , الكتةب دار:  ـ( , النةشرُٔٗٗ
األقصى , لمعبلهة السيد  الشرؽ في اإلسبلـ تةري  في الهدخؿ -َِّ

ىػ( , بترتيب كتحقيؽ تعميؽ السيد هحهَّد ُِّٖعمكم بف طةىر الحدَّاد )ت : 
الههمكة ـ( , عةلـ الهعرفة , جدة , ُٖٓٗ -ىػػَُْٓ, ) ُفيةء شيةب , ط
 العربية السعكدية .

العيدركس ,  هصطفى بف عبدالرحهف لمحبيب, الشهكس  هرآة -ُِّ
 .عمى اآللة الكةتبة اير هنشكر  هطبكع( ,  ىػَُُٗت : )
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 القةفي الففؿ أبي لمعبلهة,  الشفةء ألفةظ عف الخفةء هزيؿ -ِِّ
 بف أحهد:  لمعبلهة كالحةشية( , ىػْْٓ:  ت) اليحصبي هكسى بف عيةض
 كالنشر لمطبةعة الفكر دار ط( , ىػّٕٖ:  ت) الشهني هحهَّد بف هحهَّد

 . كالتكزيع
 هحهَّد الحةكـ اهلل عبد أبي لئلهةـ,  الصحيحيف عمى الهستدرؾ -ِّّ
 الطيهةني الفبي الحكـ بف نيعيـ بف حهدكيو بف هحهَّد بف اهلل عبد بف

 عبد هصطفى:  تحقيؽ,  (ىػَْٓ:  ت, ) البيع بةبف الهعركؼ النيسةبكرم
 , بيركت,  العمهية الكتب دار( , ـَُٗٗ-ىػُُُْ, )ُط,  عطة القةدر
 .لبنةف 
 الهثينى بف عمي بف أحهد يعمى يعمى , لئلهةـ أبي أبي هسند -ِّْ
: , تحقيؽ  (ىػَّٕ: ت ) التهيهي الهكصمي ىبلؿ بف عيسى بف يحيى بف

 , لمتراث الهأهكف دار,  ـ(ُْٖٗ-ىػَُْْ, ) ُأسد , ط سميـ الشي  حسيف
 , سكرية . دهشؽ
 بف أحهد اهلل حنبؿ , لئلهةـ أبي عبد ابف أحهد اإلهةـ هسند -ِّٓ
 :, تحقيؽ  (ىػُِْ: ت ) الشيبةني أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف هحهَّد

 بف اهلل عبد د.: كآخركف , إشراؼ  هرشد , عةدؿ , األرنؤكط شعيب الشيخيف
,  الرسةلة هؤسسة ـ( , ََُِ - ىػ ُُِْ, ) ُالتركي , ط الهحسف عبد

 . بيركت , لبنةف
 رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ الهختصر الصحيح الهسند -ِّٔ
 الحجةج بف هسمـ كسمـ الهعركؼ بػصحيح هسمـ , لئلهةـ عميو اهلل صمى اهلل
 فؤاد الشي  هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػُِٔ: ت ) النيسةبكرم القشيرم الحسف أبك
 , لبنةف ., بيركت  العربي التراث إحيةء دار البةقي , ط : عبد
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 لمعبلهة, بةعمكم آؿ الكراـ السَّةدة هنةقب في الركم الهشرع -ِّٕ
( , ىػُُّٗ) ُط( , ىػَُّٗت : , ) بةعمكم الشم ي بكر أبي بف هحهَّد

 . هصر,  الشرقية العةهرة الهطبعة
,  الهقرم الفيكهي عمي بف هحهَّد بف أحهد,  الهنير الهصبةح -ِّٖ
 . العصرية الهكتبة,  هحهَّد الشي  يكسؼ:  كتحقيؽ دراسة
 نةفع بف ىهةـ بف الرزاؽ عبد بكر أبي: الهصنَّؼ , لئلهةـ  -ِّٗ

 الرحهف الشي  حبيب: , تحقيؽ  (ىػُُِ: ت ) الصنعةني اليهةني الحهيرم
 بيركت , لبنةف . , اإلسبلهي الهكتبق( , َُّْ, ) ِاألعظهي , ط

 أبي بف بكر أبي: كاآلثةر , لئلهةـ  األحةديث في الهصنَّؼ -َِْ
: ت ) العبسي خكاستي بف عثهةف بف إبراىيـ بف هحهَّد بف اهلل ؛ عبد شيبة
 الرشد هكتبةىػ( , َُْٗ, ) ُالحكت , ط يكسؼ كهةؿ: , تحقيؽ  (ىػِّٓ

 الريةض , الههمكة العربية السعكدية . ,
هعةرج اليداية إلى ذكؽ شيد جنى ثهرات الهعةهبلت في النيةية ,  -ُِْ

الشي  عبدالرحهف السقةؼ بةعمكم , ط  لئلهةـ عمي بف أبي بكر السكراف بف
 . ىػ( , هصرَُّٓالهطبعة الهصرية بةألزىر , )

البيكم ,  الهعركؼ بتفسير القرآف تفسير في التنزيؿ هعةلـ -ِِْ
,  (ىػَُٓ: ت ) البيكم هسعكد بف الحسيف هحهَّد أبي السُّنَّة هحيي لمعبلهة
 هسمـ سميهةف,  فهيرية جهعة , عثهةف النهر اهلل عبد هحهَّد: تحقيؽ 
 كالتكزيع . لمنشر طيبة دارـ( , ُٕٗٗ-ىػُُْٕ, ) ْ, ط الحرش
 بف أيكب بف أحهد بف سميهةف: األكسط , لئلهةـ  الهعجـ -ِّْ
 طةرؽ: , تحقيؽ  (ىػَّٔ: ت ) الطبراني القةسـ أبك الشةهي , المخهي هطير
 , الحرهيف دارالحسيني ,  إبراىيـ بف الهحسف عبد هحهَّد بف اهلل عكض بف

 القةىرة , هصر .
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 بف يةقكت عبداهلل أبي الد يف شيةب لمعبلهة, البمداف  هعجـ -ِْْ
,  صةدر دار( , ـُٓٗٗ),  ِط( , ىػِٔٔت : )الحهكم  الركهي عبداهلل

 .لبنةف  بيركت , 
 هطير بف أيكب بف أحهد بف سميهةف لئلهةـ , الكبير الهعجـ -ِْٓ
 عبدالهجيد بف حهدم تحقيؽ ,( ىػَّٔ: ت) الطبراني أبي , الشةهي المخهي
 .القةىرة  , تيهية ابف هكتبة , ِط , السمفي
الشريؼ  النسب في كالكنى األلقةب ألسبةب المطيؼ الهعجـ -ِْٔ

,  (ىػُُِْ:  ت) الشَّةطرم أحهد بف هحهَّد:  لمعبلهة ؛ كزيةدة بتصرؼ
 السعكدية . العربية الههمكة,  جدة,  الهعرفة دار( , ـُٔٗٗ-ىػَُْٔ)ُط
هعراج األركاح كالهنيؿ النفةح , لمشي  أبي بكر بف سةلـ )ت :  -ِْٕ

 هصفكؼ عمى الطبع اآللي اير هطبكع .ىػ( , ِٗٗ
 في هة تخريج في األسفةر, في األسفةر حهؿ عف الهيني -ِْٖ
 الففؿ أبك لمعبلهة( , الد يف عمـك إحيةء بيةهش هطبكع) األخبةر هف اإلحيةء

 إبراىيـ بف بكر أبي بف الرحهف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الد يف زيف
 , حـز ابف دار( , ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ, ) ُط( , ىػَٖٔ:  ت) العراقي
 .   لبنةف,  بيركت
 بف هحهَّد عبداهلل أبي لئلهةـ,  الكبير التفسير أك الييب هفةتيح -ِْٗ
 خطيب الرازم الد يف بفخر الهمقب الرازم التيهي الحسيف بف الحسف بف عهر
,  العربي التراث إحيةء دار النةشر( , ىػَُِْ, ) ّط( , ىػَٔٔ:  ت) الرم

 . لبنةف,  بيركت
 أبي هركز هكقع هف,  البقةلي حفصة لمبةحثة,  عقدية هفةىيـ -َِٓ
 . النت شبكة عمى العقدية البحكث لمدراسةت األشعرم الحسف
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 ابف:  لمعبلهة,  كاإلرادة العمـ كالية كهنشكر السعةدة دار هفتةح -ُِٓ
,  العمهية الكتب دارط : ,  عبداهلل أبك الزرعي أيكب بكر أبي بف هحهَّد القيـ

 . لبنةف,  بيركت
 عهر بف هحهَّد لمعبلهة,  الد يف شعةار بحفظ النةصحيف هقةؿ -ِِٓ
 . لبنةف,  بيركت,  الحةكم دار,  ُ ط,  بةجهةؿ
,  سبتهبر( ِٔ) صحيفة,  اإلريةني عبدالكريـ لؤلستةذ هقةؿ -ِّٓ
:  الهكفكع(  , ـََِٖ) تهكز يكليك( ُّ) الخهيس بتةري ( َُْٔ) العدد
 – االستيطةف – الدكافع,  األفريقية رػالهيةج في كفػاليهني,  كثقةفة أدب

 . التأثير
 الحسف أبي الهصميف , لئلهةـ كاختبلؼ اإلسبلهييف هقةالت -ِْٓ
 بف هكسى بف اهلل عبد بف إسهةعيؿ بف سةلـ بف إسحةؽ بف إسهةعيؿ بف عمي
-ىػُِْٔ, ) ُ, ط (ىػِّْ: ت ) األشعرم هكسى أبي بف بردة أبي

 العصرية . الهكتبة زرزكر , نعيـ: ـ( , تحقيؽ ََِٓ
 لمعبلهة,  الحسنى اهلل أسهةء هعةني شرح في األسنى الهقصد -ِٓٓ
 بسةـ:  تحقيؽ( , ىػَٓٓ:  ت) الطكسي اليزالي هحهَّد بف هحهَّد حةهد أبي
 كالجةبي الجفةف طبع( ,  ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ, ) ُط,  الجةبي الكىةب عبد
 . قبرص, 

الحدَّاد الهسهةة : جةهع الهكةتبةت كالكصةية  اإلهةـ هكةتبةت -ِٔٓ
كالكمهةت كالقصةاد الهشتهمة عمى الحكـ كالفكااد كالهنةفع كالهراشد , هف 
أنفةس سي دنة اإلهةـ العةرؼ بةهلل قطب الدعكة كاإلرشةد شي  اإلسبلـ الحبيب 
عبداهلل بف عمكم بف هحهَّد الحدَّاد العمكم الحسيني الحفرهي التريهي )ت : 

ـ( , دار الحةكم لمطبةعة كالنشر , َُِْ -ىػُّْٓ, ) ُىػ( , طُُِّ
 لبنةف , دار السنةبؿ لمطبةعة كالنشر كالتكزيع , دهشؽ , سكرية ., بيركت 
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:  تحقيؽ,  الشيرستةني عبدالكريـ لمعبلهة كالنحؿ , الهمؿ -ِٕٓ
 . لبنةف,  بيركت, ( ىػَُْْ, ) الهعرفة دار:  ط,  كيبلني سيد هحهَّد
 هف,  الففيؿ عبدالكريـ بف يحيى لمهؤرخ,  الزَّيديَّة ىـ فهى  -ِٖٓ

 بف الد يف قطب إلكتركنيةن  أعده,  الثقةفية عمي بف زيد اإلهةـ هؤسسة إصدارات
 . الشركني هحهَّد
 العظيـ عبد هحهَّد:  لمعبلهة,  القرآف عمـك في العرفةف هنةىؿ -ِٗٓ

ٍرقةني  . كشركةه الحمبي البةبي عيسى هطبعة,  ّط( , ىػُّٕٔ:  ت) الزُّ
, لئلهةـ هحهَّد بف هحهَّد اليزالي )ت  الفبلؿ هف الهنقذ -َِٔ

,  الثقةفية الهكتبة:  النشر دار,  جةبر هحهَّد هحهَّد:  تحقيؽ,  ىػ(  َٓٓ:
 . لبنةف,  بيركت
 زكرية أبك لمعبلهة,  الحجةج بف هسمـ صحيح شرح الهنيةج -ُِٔ
 التراث إحيةء دار( , ىػٕٔٔ:  ت) النككم شرؼ بف يحيى الد يف هحيي
 . لبنةف,  بيركت( , ىػُِّٗ, ) ِط,  العربي
: البةحث  إعداد,  العةؿ عبد هحهَّد:  كتبو,  األشةعرة هنيج -ِِٔ
 لمدراسةت األشعرم الحسف أبي هركز هكقع هف كىك,  الخطيب هنتصر
 . العنكبكتية الشبكة عمى العقدية كالبحكث
بجةهعة  هةجستير رسةلة,  العقيدة في الحدَّاد اإلهةـ هنيج -ِّٔ

 . السقةؼ حسف أحهد لمبةحث, حفرهكت اليهف 
 كقدهو أعده , بحث  العقيدة عمـ في الحفةرهة السمؼ هنيجية -ِْٔ

 بةزىير , هكتكب عمى اآللة الكةتبة اير هنشكر . سةلـ بف هنير األستةذ :
الهيةجر إلى اهلل أحهد بف عيسى , فهف سمسمة أعبلـ  -ِٓٔ

-ىػُِّْ, ) ِالهشيكر , ط حفرهكت , لمحبيب أبي بكر بف عمي
 ـ( , هركز اإلبداع الثقةفي لمدراسةت كخدهة التراث .ََِّ
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 التسةهح ثقةفة كنشر أفريقية شرؽ في الحفةـر الهيةجركف -ِٔٔ
 الدكلي الهؤتهر فهف الجةبرم اهلل سعد رزؽ لمدكتكر نيشر هقةؿ,  أنهكذجةن 
 حـره ُٕ – ُٓ) إنهكذجةن  حفرهكت هدرسة الكاعي كاالعتداؿ لمكسطية
 ( .ىػُِّْ
 بف هحهَّد لمعبلهة,  العيدركس ابف هنةقب في القدكس هكاىب -ِٕٔ
 . هخطكط,  بحرؽ عهر
 يحيى الحبيب هبلحظةت لبحث القدكس الهمؾ هكاىب -ِٖٔ

الكةؼ , )ت :  عمكم بف عهر , لمحبيب ىػ(ُُْٗالعيدركس )ت : 
 اير هنشكر .اآللة الكةتبة  عمى ىػ( , هكتكبُُِْ
 اليكسفي ىةدم هحهَّد لمشي  ؛ اإلسبلهي التةري  هكسكعة -ِٗٔ
ؿ ) ربيع ,ُ ط,  اليركم  . اإلسبلهي الفكر هجهع,  ىػ( َُِْاألكَّ
 لمنشر الهشركعة أعهةؿ هؤسسة,  العةلهية العربية الهكسكعة -َِٕ
 . اإللكتركنية النسخة,  السعكدية,  كالتكزيع
 كالشاكف األكقةؼ كزارة عف صةدر , الككيتية الفقيية الهكسكعة -ُِٕ

 - َُْْ هف) جزءان , الطبعة ْٓ: األجزاء الككيت , عدد , اإلسبلهية
الككيت ,  , دار السبلسؿ الثَّةنية , الطبعة:  ِّ – ُ , األجزاء (ىػ ُِْٕ
 , هصر , األجزاء الصفكة دار هطةبع األكلى , الطبعة , ّٖ – ِْ األجزاء

 الكزارة . طبع الثَّةنية , الطبعة ْٓ - ّٗ
النصيرية , لمشي  هحهكد الحربي , هصفكؼ , هكسكعة فرؽ الشيعة  -ِِٕ

 . بةلحةسكب
 األصبحي عةهر بف هةلؾ بف أنس بف هةلؾ: الهكطأ , لئلهةـ  -ِّٕ
,  ُاألعظهي , ط هصطفى هحهَّد: , تحقيؽ  (ىػُٕٗ: ت ) الهدني
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 نييةف آؿ سمطةف بف زايد هؤسسة: ـ( النةشر  ََِْ  - ىػ ُِْٓ)
 , اإلهةرات العربية الهتحدة . ظبي أبك , كاإلنسةنية الخيرية لؤلعهةؿ
 هراد( , عقدية دراسة) الشيعة هف حفرهكت عمهةء هكقؼ -ِْٕ
 اإلسبلهية الدراسةت في الهةجستير لنيؿ هقدـ بحث,  بةخريصة كراهة

 حفرهكت . جةهعة( , عقيدة) تخصص
 ًبٍمفًقٍيو عبدالرحهف لمعبلهة العمكية , الطريقة تعريؼ في نبذة -ِٕٓ

 عبداهلل بف عبدالرحهف لمعبلهة الكةهمة الهجهكعة , فهف( ىػُُِٔ:  ت)
 اإلهةـ كرسةاؿ كفتةكل لهؤلفةت الكةهمة األعهةؿ هجهكع,  ىػ(ُُِٔ) ًبٍمفًقٍيو

هة ( , ـَُِٓ-ىػُّْٔ, ) ُط,  ًبٍمفًقٍيو عبداهلل بف عبدالرحهف الحبيب العبلَّ
 . اليهف,  حفرهكت,  تريـ,  التراث دار
لمعبلهة عبداهلل بف حسف ًبٍمفًقٍيو الحفرهي ,  التةري  إلى الهدخؿ نحك -ِٕٔ

ىػ( , فهف هجهكعة كتب في تةري  كأنسةب حفرهكت , ََُْ, )ت : 
 اليهف ., ريـ لمدراسةت كالنشر , حفرهكت ـ( , تََِٗ -ىػ َُّْ, ) ُط

 عمكم بف عبداهلل لئلهةـ,  اإليهةنية كالكصةية الد ينية النصةاح -ِٕٕ
 . الحةكم , دار(  ـُٗٗٗ - ىػَُِْ) , ّط( , ىػُُِّت : , ) الحدَّاد

النصيرية نهكذج لبلختراؽ البةطني في الفكر اإلسبلهي , لمدكتكر  -ِٖٕ
 . الحسيف بف هحهد الشيةط , عف هكقع األلككة بةلشبة العنكبكتية

 هحيي هحهَّد لمعبلهة,  التكحيد جكىرة بتحقيؽ الفريد النظةـ -ِٕٗ
,  التكحيد جكىرة شرح الهريد إتحةؼ كتةب بيةهش كىك,  عبدالحهيد الد يف

 , (ـُٓٓٗ-قُّٕٓ, ) ِط , الهةلكي المقةني إبراىيـ بف عبدالسَّبلـ لمعبلهة
 . هصر,  السعةدة هطبع
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 عمكم بف عبداهلل لئلهةـ,  الصكفية الهسةاؿ في العمكية النفةاس -َِٖ
,  الحةكم دار ,( ـُّٗٗ - ىػُُْْ),  ُط ( ,ىػُُِّ:  ت) الحدَّاد
 , لبنةف .بيركت 
 العقيدة في النكرانية الهنظكهة شرح في الرحهةنية النفثةت -ُِٖ
 عمي بو اعتنى( , ىػُُُِ:  ت) ًبٍمفًقٍيو أحهد بف عبداهلل لمعبلهة,  القرآنية

 -ىػُّْٖ) ُط,  كالنشر لمدراسةت تريـ:  ط,  ًبٍمفًقٍيو زيف بف حسف بف
 اليهف .,  حفرهكت,  تريـ( , ـَُِٕ
 أبك الد يف هجد لمعبلهة,  كاألثر الحديث اريب في النيةية -ِِٖ

 الشيبةني الكريـ عبد ابف هحهَّد بف هحهَّد بف هحهَّد بف الهبةرؾ السعةدات
 كهحهكد الزاكم أحهد طةىر: تحقيؽ ( , ىػَٔٔ:  ت) األثير ابف الجزرم
 بيركت( , ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ, ) العمهية الهكتبة: النةشر,  الطنةحي هحهَّد

 . لبنةف ,
 الد يف هحي العةشر , لمعبلهة : القرف أخبةر عف السةفر النكر -ِّٖ
كس اهلل عبد بف شي  بف القةدر عبد ,  ُط , (ىػَُّٖ: ت ) العىٍيدىري
 بيركت , لبنةف .دار الكتب العمهية , ىػ( , َُْٓ)

هة أبي  -ِْٖ نكر الظبلـ شرح هنظكهة عقيدة العكاـ , لمشي  العبلَّ
,  ُنككم الجةكم البنتيني التنةرم , ط عبدالهعطي هحهَّد بف عهر بف عمي

 الحةكم لمطبةعة كالنشر كالتكزيع , بيركت , لبنةف .ـ( , دار ُٔٗٗ-ُُْٔ)
 أحهد هحهَّد يحيىلمشي   , إندكنيسية إلى الحفرهية اليجرات -ِٖٓ
, تريـ , ( ـََِٖ - ىػُِْٖ, )كالنشر  لمدراسةت تريـ ط,  اةلب

 حفرهكت , اليهف .
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 عبد بف أيبؾ بف خميؿ الد يف صبلح لمعبلهة,  بةلكفيةت الكافي -ِٖٔ
 ط,  هصطفى كتركي األرنةؤكط أحهد:  تحقيؽ( , ىػْٕٔ:  ت) الصفدم اهلل
 . , لبنةف بيركت( ,  ـَََِ -ىػَُِْ, ) التراث إحيةء دار: 

 لمعبلهة,  رهفةف فتةكل كهعو الصيةـ أحكةـ في الكجيز -ِٕٖ
 (ـَُُِ -ىػُِّْ, ) ِط , الحدَّاد هحهَّد بف عبداهلل بف هحفكظ بف عبداهلل

 , حفرهكت , اليهف . كالنشر لمدراسةت حفرهكت دار, 
 نشر . دار أك طبع تةري  دكف هف,   العيدركس لئلهةـ كصةية -ِٖٖ
:  كشرح تحقيؽ,  الهنقرم حزاـ ابف لمعبلهة,  صفيف كقعة -ِٖٗ
 الحديثة العربية الهؤسسة:  ط( , ىػُِّٖ ت) ىةركف عبدالسَّبلـ الشي 
 . كالتكزيع كالنشر لمطبع
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